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 علم لغة النص

 )اإلرهاصات األوىل وبدايات الّنشأة(

 البحث ملخص

َِٚيت ؾ١٦ َٔ ايباذثني عٓا١ٜ خاق١ بايٓكوٛم   يف ْٗا١ٜ غتٝٓات ايكطٕ املانٞ أ
ٚاـطابات باعتباضٖا ايٛذس٠ ايؿعًٝو١ ايوت حتركول َؤ خ٬شلوا ايًػو١. ٖٚوِ بوصيو         
ٜتحاٚظٕٚ ا٭عطاف ٚايتكايٝس امُلٖتَبعو١ يف حًوو اٯْٚو١ يف زضاغو١ ايًػو١يت ٚايوت ناْوت        

اَٗايت باعتباضٖا أندل ٚذس٠ ميهٔ إٔ حطاشلا أزٚات ايٛقوـ  حتُٛنع ذٍٛ اؾ١ًُ ْٚع
ٛٓضاح٘. َٚٔ شيو اؿني بسأت أقٛات حعٗط َٓاز١ٜ باغتك٬ٍ )عًوِ يػو١    ايًػٟٛ ٚحك
ُٓات ٖوصٙ ايؿ٦و١    َُٗ ايٓل( يٝهٕٛ َٔ أذسث ؾطٚع ايًػاْٝات املعاقط٠. ٚناْت أٚىل 

ٛٓضات ايٓكو١ٓٝ   َٔ ايباذثني امل٪غِّػ١ يو)عًِ يػ١ ايٓل( يف حًو املطذ١ً ٖٞ حتٓبع ايتك
يف مجٝع املعاضف ٚايعًّٛيت اؿسٜث١ َٓٗا ٚايكسمي١. ٚحبوٝٓٔ شلوا بعوس ايبرول ٚايتتٓبوع إٔ      
ٕٖ أغٓاٖا يف ٖوصا ايبواه ٖوٞ:     ٖٓايو عًَّٛا نثرل٠ حهُٓت َثٌ ٖصٙ ايتكٛضاتيت إ٫ أ

ِٞ ايب٬غ١ ايه٬غٝه١ٓٝيت ٚا٭غًٛب١ٓٝيت ٚايسضاغات ا٭زب١ٓٝيت ٚايًػاْٝات اؿسٜث١ مم َُ ث١ً بعً
ايًػ١: )ايبٟٓٝٛ( ٚ)ايتٛيٝسٟ ايترًٜٛٞ(يت ٚقس حهؿًَّت ٖوصٙ ايسِّضاغو١ بوايٛقٛف عًو٢     
ايعًِ ا٭خرل َٓٗا )ايًػاْٝات اؿسٜث١(يت ٚبٝإ َس٣ إغٗاَ٘ يف ْؿأ٠ عًِ يػو١ ايوٓل.   
ٕٖ نثرلّا َٔ ايٓتا٥خ ايت حٛٓقًت إيٝٗا ايًػاْٝات اؿسٜث١ ٚايعًّٛ  ٚقس ٚجس ايباذثٕٛ أ

ٖٛم يف نثرل َٔ ْٛاذٝٗا ع٢ً َا حٛقوًت إيٝو٘   اجمل اٚض٠ شلا ؾُٝا ٜتعًل بٓعط١ٜ ايٓل حتؿ
ِٕ نإ َٔ عٝب َٓٗحٞ ميهٔ إٔ ٜٔػِ  أغًب ا٫ػاٖات اؿسٜث١ يف عًِ يػ١ ايٓل. ٚإ
ٛٓضات ايٓك١ٓٝ ايػابك١ ملطذًو١ ايتأغوٝؼيت ؾٗوٛ ف٦ٝٗوا َتٓواعط٠ َععٚيو١ عؤ         حًو ايتك

املتبا١ٜٓ; شلصا زعت اؿاج١ إىل مجعٗا ٚحكٓٝؿٗا َٔ قبٌ  بعهٗا يف حًو اؿكٍٛ املعطؾ١ٓٝ
 عًُا٤ يػ١ ايٓل يُتؿهٌِّ ايًب١ٓ ا٭ٚىل يف بٓا٤ ٖصا ايعًِ. 

 ٖو28/6/1435ُٚقبٌ يًٓؿط يف                      ٖو                               11/3/1435ز ايبرل يف ٚض
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Abstract 

By the end of the 1960s, a group of researchers deeply 

concentrate on the texts as they represent the actual unit of 

language. The researchers overcome the traditional conventions of 

studying language that is concentrated on the sentence as it is the 

largest unit to apply the linguistics tools on. Then, several voices 

appeal to study the linguistic texts as an independent and new field 

of contemporary linguistic studies. The first and main task of these 

researchers is to follow the textual conceives in all ancient and 

modern science fields. As a result, they arrived to recognize that 

such conceives are included in other several science fields as they 

are richly discussed in the classic rhetoric, stylistic, literary studies, 

and the modern linguistic, Structuralism and generative syntax. 

This study is going to deal only with the linguistic studies to show 

its contributions in the linguistic text science start. The researchers 

of the linguistic texts found that the just-mentioned sciences’ 

results, regarding the linguistic text science, have been reached, in 

many aspects, are better than the modern tendencies reached 

results. The notable methodological deficiency could be observed 

in the previous linguistic studies is the way the textual conceives 

were incoherent. This what urges the researchers of the linguistic 

text to collect and classify them to form the first step in establishing 

this science.   
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 ُمقدِّمــة

ٕٖ ايًػاْٝات اؿسٜث١ يف بٛانرل ْؿأحٗا قس اؾتػًت مبحاٍ قسٚز يًػا١ٜ ٜٓركط  إ
ٌٓ َػت٣ٛ َٔ َػتٜٛات ايًػ١يت  يف اغتهؿاف ايٛذسات ايكػط٣يت ٚٚقؿٗا بايٓػب١ يه
ٚأٓز٣ ععٍ ٖصٙ املهْٛوات ايكوػط٣ امُلػتهَؿوؿ١يت ٚعوسّ ا٫غوتعساز يتحواٚظ ذوسٚز        

ٞٓ يًػ١يت ٚأٓعط ٖصا ايبرول امُلتكوسِّض )موٛ    اؾ١ًُ إىل قطف ا٫ٖتُاّ عٔ اي ٛاقع ايؿعً
غًبّا يف حطٛض َػرل٠ عًوِ ايًػو١ عودل عكوٛز َؤ       –ٚنثرلّا َا نإ ايٛذٝس  –اؾ١ًُ( 

ايعَٔيت ٚاغُتبعست َٔ ايبرل ايًػٟٛ جٛاْب جٖٛط١ٜ َا نإ ميهٔ ايٛقوٛف عًٝٗوا   
اؽ ايصٟ حسٚض ذٛي٘ إ٫ با٫ْط٬م َٔ ْكٛم ايًػ١ ٚخطاباحٗايت ٚظعًٗا احملٛض ا٭غ

عٛث ايًػ١ ٚزضاغاحٗا. ٚقس أؾه٢ ٖصا ايتكًٝس ايوصٟ أضغواٙ )زٟ غٛغورل(يت ٚحبعتو٘     
بإذهاّ َععِ املساضؽيت ٚا٫ػاٖات ايب١ٜٓٛٝٓ ٚايتٛيٝس١ٜٓ حكطٜبوّا إىل فواٍ بوايؼ ايهوٝل     
ٞٓ يف فتُوع       ٟٓ يف ٚاقعو٘ ايؿعًو ٚا٫ْععاٍيت مل ُٜعثط ؾٝ٘ ع٢ً عٛث ذٍٛ ايٓعواّ ايًػوٛ

ُٚجست عٛث َٔ ٖصا ايٓٛع  َعٝٓٔ ٟٓ َهإ. ٚإٕ  ؾإْٖٗا ظًت ب٬  –ٚشيو ْازض  –يف أ
 قس٣ إىل ذٓس بعٝس.

     ٟٓ ٞٓ يًٓعواّ ايًػوٛ ٚأٓز٣ ػاٌٖ ايًػاْٝات اؿسٜث١يت يف بٛانرلٖايت يًٛاقوع ايؿعًو
ٟٓ ايصٟ انطًعت  امُلٓبٔثل َٔ ْكٛم ايًػ١ ٚخطاباحٗا إىل عسّ انتُاٍ املؿطٚع ايؿهط

ٕٖ أذوس ا٭غوباه ايط٥ٝػو١ شلوصا         ب٘ َساضغٗا ٚاػ اٖاحٗوايت ٜٚوصٖب )ؾوإ زاٜوو( إىل أ
ٕٖ ايب٢ٓ ايهدل٣ ٫ حعاٍ أجػاَّا غطٜب١ يف ايٓعط١ٜٓ ايٓر١ٜٓٛيت أٟ ٫ حوعاٍ   ايتحاٌٖ ٖٛ أ
ب٢ٓ ؼتاد إىل حؿػرل كتًـ عٔ ب٢ٓ َع٢ٓ اؾٌُ أٚ ايع٬ق١ بني اؾٌُ. ٚاؿكٝك١ أْٓوا  

ٛٓض ٚقؿّا يًب٢ٓ ) ايػطز١ٜٓ( أٚ )أؿحاج١ٓٝ( أٚ )امُلرازعٝٓو١( حكوّٛ عًو٢    ٫ ميهٓٓا إٔ ْتك
ٛٓض عًو٢           ٕٓ ايًػواْٝات اؿسٜثو١ ْؿػوٗا مل حطو قٛاعس ايٓرٛ ٚذوسٖا. ٚبٗوصا املعٓو٢ ؾوإ
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 ٖٕ اإلط٬م يف اػاٖٗا ايػا٥س ْعط١ٜٓ ذكٝك١ٓٝ ٫غتعُاٍ ايًػ١ حكّٛ ع٢ً اـطاه; شيو أ
ٖطٖا مناشد م١ٜٓٛ حتابع١ٓٝ أٚ خآق١ ايُٓاشد ايٓر١ٜٓٛ يف ايًػاْٝات اؿسٜث١ ظًّت يف جٛ

باؾٌُيت ٜٚٓطبل ا٭َط ْؿػو٘ عًو٢ جوع٤ نوبرل َؤ ايًػواْٝات ايٓؿػو١ٓٝ ٚايًػواْٝات         
ا٫جتُاع١ٓٝيت ٖٚصا غبب آخط َٔ ا٭غباه ايت ُحؿػِّط ملاشا أقبح ؼًٌٝ اـطاه عًُوّا  

ِّٝٓٔٝٓايت ٜتكواطع َوع ايعسٜوس َؤ ؾوطٚع عًوِ ايًػو١ بوس٫ّ َؤ إٔ ٜهوٕٛ ؽككو            ّا َؤ  َب
ٕٖ ْتوا٥خ أذوس ايعًوّٛ         ٛٓض أٜهوّا نٝوـ أ ايتدككات ايًػ١ٜٓٛيت ٜٚهؿـ يٓا ٖوصا ايتطو
)ايؿطع١ٓٝ( قس حتطًّب عكٛزّا َٔ ايعَٔ قبٌ إٔ حسخٌ إىل عًِ )ؾطعوٞ( آخوطيت ُٚحكبوٌ    

 .(1)ؾٝ٘يت بٌ ٚضمبا ٫ حسخٌ إيٝ٘ أق٬ّ يهْٛٗا أجػاَّا غطٜب١ عٔ ٖصا ايعًِ

س ببرل ايٓكٛم َٚباز٨ بٓا٥ٗايت َٔ ٚاْبعثت زٚاؾع ي٬ٖتُاّ املتعاٜ
ايًػاْٝات اؿسٜث١ ْؿػٗايت َٚٔ عًّٛ َتامخ١ أٜهّايت ٚجعًت ٖصٙ ايعًّٛ َٔ اؾٛاْب 
ايٓك١ٓٝ ايت حٓاٚيتٗا إؾاضات َتٓاعط٠ حهتٓؿٗا ععي١ ؾسٜس٠ زاخٌ اؿكٌ املعطيٓف ايٛاذسيت 

ًِ٘ اؿكٍٛ املعطؾ١ٓٝ املتحاٚض٠; َٚٔ ٖٓا زعت اؿاج١ إىل ٚجٛز عً ِ ؾاٌَ جيُع َب
ؾتات َا حؿٓطم َٔ ٖصٙ اإلؾاضات يف اؿكٌ املعطيٓف ايٛاذسيت ٚيف غرلٙ َٔ اؿكٍٛ 
املعطؾ١ٓٝ ايت أعطت يًٓل أ١ُٖٓٝ ن١ُٓٝٓيت ٖٚصا َا ٚقع بايؿعٌ عٓس َا ظٗط )عًِ يػ١ 

 ايٓل( ؾطعّا ذسٜثّا َٔ ؾطٚع عًِ ايًػ١.

ًل باإلضٖاقات ا٭ٚىل َٚٔ ٖٓا حٓبثل أَاّ ايباذل فُٛع١ َٔ ا٭غ١ً٦ ايت حتع
ٌٓ َٔ أبطظٖا: ٌٖ ناْت ٖٓايو عًّٛ َٚعاضف  شلصا ايعًِيت ٚبساٜات ْؿأح٘يت ٚيع
ٛٓضات ْك١ٓٝ قبٌ ظٗٛض )عًِ يػ١ ايٓل( بٛقؿ٘ عًُّا جسٜسّا َٚػتك٬ّ  ١ِّٓ يتك َُته
بسا١ٜ غبعٝٓات ايكطٕ املانٞ؟ َٚا ٖٞ ايك١ُٝ ايع١ًُٓٝ ايت ٜٛيٝٗا عًِ يػ١ ايٓل ملثٌ 

ٛٓضات ايكسمي١؟ ٌٖٚ اضحبط عًِ يػ١ ايٓل يف ْؿأح٘ ببًس قٓسز أٚ اػاٙ ٖصٙ ايت ك
َعٝٓٔ؟ ٌٖٚ ٖٓايو ع٬ق١ بني ٖصا ايعًِ اؾسٜس ٚبني ايًػاْٝات املعاقط٠؟ َٚا ٖٞ 
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 319                                             (م1034 مايـو  –هـ 3415 جـب)ر الثالث عشرالعدد 

ِٕ ٚجست؟ ٌٖٚ ػاٚظ عًِ يػ١ ايٓل ا٫ػاٖات اؿسٜث١  طبٝع١ ٖصٙ ايع٬ق١ إ
ٜط ٚاَتساز شلا؟ َٚا ٖٛ َٛقـ أبطظ يًػاْٝات يف حًو املطذ١ً املبّهط٠يت أّ ٖٛ حطٛ

عًُا٤ ايًػ١ املعاقطٜٔ َٔ قه١ٓٝ ػاٚظ مٛ اؾ١ًُ؟ ٌٖٚ ناْت يبعهِٗ إغٗاَات يف 
ْؿأ٠ عًِ يػ١ ايٓل ٚحطٜٛطٙ؟ حػع٢ ٖصٙ ايسضاغ١ يإلجاب١ عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ٚغرلٖا 

 ٫غتح٤٬ بعض جٛاْب ايٓؿأ٠ ا٭ٚىل شلصا ايعًِ.    

 عًِ يػ١ ايٓل(:ايعًّٛ امُل٪غِّػ١ يو) -1

ُٓاحِٗ يف َطذ١ً ايتأغٝؼ شلصا ايعًِ ٖٞ  يكس جعٌ عًُا٤ يػ١ ايٓل أٚىل َٗ
ٞٓ يًُعاضف ٚايعًّٛ ايت حٓاٚيت جٛاْب َٔ ْعط١ٜٓ ايٓل ٚاـطاهيت  ايتتٗبع ايتأضخي
ٕٖ حًو اؾٛاْب قس حكٓػُتٗا  ٚبعس ا٫غتككا٤ ٚايتتٗبعيت ٚجس ٖ٪٤٫ ايباذثٕٛ أ

 ٌٓ ٛٓع١يت ُٚن ٕٖ ٖٓاى ؾطقّا ٚحعٓسزّا يف ٖصٙ ا٫ختكاقات ؽككات َتٓ ؾ٤ٞ ٜٛذٞ بأ
ٕٖ ٖصٙ املعاضف مل حعٗط يف اؿكب١ ْؿػٗايت ؾبعهٗا  املتعِّك١ بايٓل ٚاـطاهيت ٬َُٜٚذغ أ
ٜبسٚ عطٜكّايت ٚايبعض اٯخط ذسٜل ايٓؿأ٠ )َا١٥ غ١ٓ(. ؾكس ػاٚضت ايب٬غ١ ٚايٓرٛ 

ُٓ : )ايٓرٛيت (Trivium)٢ ايث٬عٞ يف ا٭يؿٞ غ١ٓ نُٔ اؿكٌ املعطيٓف ايصٟ ُٜػ
ؾرلجع حاضٜذ  -ع٢ً غبٌٝ املثاٍ  -ٚاملٓطليت ٚايب٬غ١(. أَا ا٭غًٛب١ٓٝ ٚايًػاْٝات 

 ظٗٛضُٖا إىل ايكطْني املانٝني.

ٕٖ ا٫ختكاقات املٓتك١ً بايٓل َتحاٚض٠ يف اؿكٌ اإلَدلٜكٞ ْؿػ٘يت  ٜٚبسٚ أ
 ٓٞ ِٕ ع٢ً َػت٣ٛ ايٛنع اإلبػتُٛيٛج ٞٓ أٚ ا٭ٖساف ا -يهٓٗا ؽتًـ إ ٭نازمي

ٛٓض ايٓل ايصٟ  ٚاملٓاٖخ ٚإجطا٤ات ايتكسٜليت ٚأخرلّا ؾٗٞ ؽتًـ ع٢ً َػت٣ٛ حط
حسضغ٘ ٚحترٓسث عٓ٘يت ؾ٬ ٜٛجس فاٍ َعطيٓف ميهٔ إٔ ٜٖسعٞ اشل١ُٓٝيت ٚايًػاْٝات 
يٝػت أنثط ذّعّا َٔ اؿكٍٛ املعطؾ١ٓٝ ا٭خط٣يت ؾايع٬ق١ غرل املباؾط٠ ايت حطبط 
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زٜٔ املٛنٛع١ٓٝ املدتًؿ١ ٫ ح٪ٓزٟ إىل اغتٓتاد قس ٜؿٝس بإٔ ايًػاْٝات ايٓكٛم باملٝا
ٛٓأ َها١ْ ايعًِ ايُهًِّٞ ٕٖ ايكسض ا٭ٚؾط َٔ ايسضاغات (2)حتب . ٜٚط٣ ايباذثٕٛ ايػطبٕٝٓٛ أ

١ُٓ املتعِّك١ بايٓل قس أجطٟ خاضد ْطام ايًػاْٝاتيت خآق١ يف عًّٛ َثٌ:  املٗ
يت ٚا٫جتُاعيت ٚاـطاب١يت ٚاٯزاهيت ؾه٬ّ عٔ ايب٬غ١ ا٭ْثطٚبٛيٛجٝا )زضاغ١ اإلْػإ(

 اؾسٜس٠ ٚايؿعط١ٜٓ. 

ِٖ ايتؿت عًِ ا٭ْثطٚبٛيٛجٝا أخرلّا َٔ خ٬ٍ أمنٛشد َثايٞ إىل زضاغ١ ايثكاؾ١  ُع
املاز١ٜٓ يًؿعٛه ايبسا١ٓٝ٥; مما أغ٢ٓ )إعٓٛجطاؾٝا ايه٬ّ(يت ؾسضؽ ا٭مناط املدتًؿ١ 

املتبا١ٜٓ َثٌ: ايَكٓل ٚايطٚاٜات ٚا٭يػاظ ٚايًعب يًدطابات املػتع١ًُ يف ايثكاؾات 
بايهًُات ٚايػباه ٚغرلٖايت ٚاعت٢ٓ بٓعط١ٜٓ ايٖػطز يف ؼًٌٝ ا٭غطٛض٠. أَا عًِ 
ا٫جتُاع يف قٛضح٘: )َٓٗح١ٓٝ زضاغ١ ايؿعٛه(يت ؾكس حطّنعت عٛع٘ يف فاٍ ايترًٌٝ 

اؿسٜل ٚقتٛاٙ  املػتؿٝض يًرٛاضات اي١َٓٝٛٝيت ٚقٛاعس َتتايٝات اؾٌُيت ٚأؾعاٍ
املتعًِّل باملعتكساتيت ٚأمناط غًٛى ا٭ؾطاز يف اجملتُعيت خآق١ يف إطاض ؼًٌٝ ايطغا٥ٌ يف 
ٞٓيت ؾاٖتُاَ٘ بايترًٌٝ املٓعِ  ٞٓ. ٚأَا عًِ ايٓؿؼ ا٫جتُاع ٚغا٥ٌ ا٫حكاٍ اؾُاع
ٌٓ َٔ اٖتُاَ٘ باٯعاض املذلحب١ عٔ اـطاه َٚٔ َهُْٛ٘ ع٢ً  يًدطاه نإ أق

٭ؾطاز ٚغًٛنِٗ يف اجملتُعيت ٚخآق١ يف إطاض ؼًٌٝ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ اعتكازات ا
 . (3)ٚنطٚه أقاًٜٚٗا اـطب١ٝ املطغ١ً

ٚمٔ ْطغب ٖٓا يف ٖصا ايبرل ايصٟ ُْكسَِّ٘ إٔ ْتتٖبع اإلؾاضات ايتأضخي١ٓٝ ايت 
حٓاٚيت اإلضٖاقات ا٭ٚىل ٚبساٜات ايٓؿأ٠ املتعِّك١ بو)عًِ يػ١ ايٓل( زاخٌ ذسٚز 

ِٕ نٓٓا قس اغتطعٓا إٔ ْط٣ ظٗٛض عسز َٔ ايهتب امُلدتٖك١ ايًػ اْٝات اؿسٜث١. ؾٓرٔ ٚإ
يف فاٍ عًِ ايٓل يف ايسضاغات ايعطب١ٓٝ ؾإْٖ٘ ٫ ٜٛجس ؾُٝا ْعًِ غ٣ٛ عسز قسٚز 
َٔ املساخٌ اؾٝس٠ ايت ٚقؿت ع٢ً َٚهات ٜػرل٠ ؾُٝا ٜتعًل بٗصا اؾاْب َٔ 
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ٚٓاز ٖصا ايعًِ يف ايػطه بٗصا ايتتٗبع ايبعٝس جٛاْب عل عًِ يػ١ ايٓليت َٚا اذتؿ ا٤ ض
 ِٓ ٞٓ; ذت٢ ٫ ٜت ٫ّٓٚ(: ٜطغبٕٛ عٔ ايبس٤ َٔ ايكؿط املٓٗح يًٓؿأ٠ ا٭ٚىل إ٫ ٭ِْٗ )أ
إٖساض ْتاد َتُٝٓع يكطٕٚ حطاٍٚ عًٝٗا ايعُطيت ِٖٚ بٗصا ايتتٗبع )عاّْٝا( ٜعٝسٕٚ اؿٝا٠ إىل 

ٕٖ ؾٝٗا ْعطات  قا٥ب١ ٫ حكٌ أ١ُٖٓٝ ٚخكٛب١ عُا ُقسِّّ يف ٖصٙ املػاُٖات باعتباض أ
ٕٖ نثرلّا  عًِ يػ١ ايٓل يف اٯ١ْٚ ا٭خرل٠. ٚقس ٚجس ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ بعس ا٫غتككا٤ أ
ٖٛم يف نثرل َٔ  َٔ ايٓتا٥خ ايت حٖٛقًت إيٝٗا ايسضاغات ايٓك١ٓٝ ايه٬غٝه١ٓٝ حتؿ

٫خت٬ف بني ايسضغني ْٛاذٝٗا ع٢ً َا حٖٛقًت إيٝ٘ ايسضاغات ايٓك١ٓٝ املعاقط٠يت ٚا
ا٫خت٬ف بني  –ٚؾكّا يسٟ بٛجطاْس  –ايٓكٝني ايكسِٜ ٚاملعاقط ُِٜؿب٘ إىل ذس نبرل 

ا٭يػ١ٓٝٓ اؿسٜث١ ٚايسضاغات ايًػ١ٜٓٛ ايكسمي١يت ٖٚٛ اخت٬ف يف َٓٗح١ٓٝ ايبرل ٚفاٍ 
ٕ بني يت ِٖٚ )أخرلّا( بٗصا ايتتٗبع ٜكاضْٛ(4)ايذلنٝع أنثط َٔ نْٛ٘ اخت٬ؾّا يف ايٓتا٥خ

ذكاز ايبرٛث ايٓك١ٓٝ ايكسمي١ ٚبني أذسث َا آيت إيٝ٘ ايبرٛث ايٓك١ٓٝ يف عكطْايت 
 ٫ يتػًٝب ايثا١ْٝ ع٢ً ا٭ٚىليت ٚإمنا يتكرٝح ايٓعط٠ ايتأضخي١ٓٝ إىل َثٌ ٖصٙ اؾٗٛز.

ٚحعتُس َثٌ ٖصٙ ايسضاغ١ ايٓطأقس٠ ايت ْكّٛ بٗا اعتُازّا ُنًّّٝا ع٢ً َا ألع َٔ 
ٛٓضات عٛث ٚزضاغات َت دكك١ ٚزقٝك١ جعًت َٔ قًب اٖتُاَاحٗا حتٗبع ايتك

ٌٓ عًِ َٔ ايعًّٛ ايكسمي١ ٚاؿسٜث١ ذت٢ َٓتكـ  ايٓك١ٓٝ ايت ٚجست نُّٓا يف ن
ٕٖ ٖصا اؾاْب َٔ جٛاْب حاضٜذ عًِ يػ١  غتٝٓات ايكطٕ املانٞ. ٚقس ٚجس ايباذل أ

َُعٔتُّا يٓسض٠ اي ٞٓ ٫ ٜعاٍ  سضاغات ٚايبرٛث ايت ألعت ايٓل امُلتعًِّل بايذلاث ايعطب
بٗصا ايؿإٔيت ؾايٓعطٜات ا٭زب١ٓٝ ٚايًػا١ْٓٝ ايعطب١ٓٝ اؿسٜث١ مل ُح٪ٖغؼ ع٢ً قاعس٠ ع١ًُٓٝ 
ِٕ ٜٓتدص  ح٪َٔ بايذلانِ املعطيٓف ٚا٫ْط٬م َٔ حطاث ا٭جسازيت يصيو مل ٜهٔ بٓس َٔ أ

َُرسِّزاح٘ َٔ جٗٛز عًُا٤  ذسٜثٓا عٔ حاضٜذ عًِ يػ١ ايٓل طابعّا بطافّٝا ٜػتكٞ 
ٞٓ َٔ ٖصٙ  غطبٝني اغتؿطغٛا ٚغعِٗ يف حػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً ٖصا اؾاْبيت ؾايذلاث ايػطب
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َُؿٖك١ً ؾاضنت يف إلاظٖا مجٝع  ايٓاذ١ٝ ُٜعٓس َٛؾٛض اؿغ مبا ُأحٝح ي٘ َٔ زضاغات 
 ١ُٖ املساضؽ ايًػا١ْٓٝ اؿسٜث١ ٚغرلٖا أٜهّا َٔ ايعًّٛ املعاقط٠يت يصيو َحُهٕٛ َٗ

ٞٓ أٜػط  ايباذل ايصٟ ٟٓ جاْب َٔ جٛاْب ايذلاث ايػطب ٟٓ ٭ َُٜطّٚ ٚنع إطاض ْعط
َٓت٘ ايػيٓن  ٕٖ حطاث ُأ ُٓت٘ أنثط حعكٝسّا; شيو أ ٞٓ ايصٟ حبسٚ َٗ ذا٫ّيت َكاض١ْ بايباذل ايعطب
 ِٕ ِٕ ُٜعاز حطحٝب٘ ٚحكٓٝؿ٘ َٔ جسٜسيت ؾٗٛ جسٜط بأ ٚاـايس ٫ ٜعاٍ عاج١ َآغ١ إىل أ

ذلذات ايػطب١ٓٝ ؾُٝا ٜتعًّل بعًِ يػ١ ايٓليت ٚغرلٙ َٔ ٜهٝـ أؾٝا٤ نثرل٠ إىل املك
 ايعًّٛ ٚاملعاضف اؿسٜث١.          

ٚبعَس إٔ أجاٍ ايباذل ايٓٓعط ط٬ّٜٛ ؾُٝا ٚقع عًٝ٘ َٔ عٛث ٚزضاغات ٚجس 
ٕٖ َععِ ايعًُا٤ يف ذسٜثِٗ عٔ ْؿأ٠ عًِ يػ١ ايٓل ٜطبطٕٛ ٖصٙ ايٓؿأ٠ بعًّٛ  أ

تِٗ ع٢ً أضبع١ َٓٗا نإ شلا زٚض نبرل يف ٖصا ايباهيت ٚؾٕٓٛ نثرل٠يت ٚحهاز حٓتؿل نًُ
ٖٚٞ: ايب٬غ١ ايه٬غٝه١ٓٝيت ٚا٭غًٛب١ٓٝيت ٚايسضاغات ا٭زب١ٓٝيت ٚايًػاْٝات اؿسٜث١. 
ٌٓ عًِ َٔ ٖصٙ ايعًّٛ عاج١ إىل ؽكٝل زضاغ١ َػتك١ً يتتٗبع ٖصا اؾاْب املتعِّل  ٚن

. ٚقس ُخكِّل ٖصا ايبرل يتٓاٍٚ باإلضٖاقات ا٭ٚىل ٚبساٜات ايٓؿأ٠ يعًِ يػ١ ايٓل
ٖصٙ املػأي١ يف ايعًِ ا٭خرل َٓٗايت ٖٚٛ )ايًػاْٝات اؿسٜث١( ممث١ً بايًػاْٝات ايب١ٜٓٛٝٓ 

 ٚايًػاْٝات ايتٛيٝس١ٜٓ ايتر١ًٜٓٝٛ. 

 ايًػاْٝات اؿسٜث١ ٚزٚضٖا يف ْؿأ٠ )عًِ يػ١ ايٓل(:        -2

ٕٖ ايًػ١ اإلْػا١ْٓٝ ع٢ً زضج١ َٔ ايذلنٝب يف ْع اَٗا ٚا٫خت٬ف يف ػًّٝاحٗايت إ
ٟٓ ٜٛاج٘ ٚؾط٠ عع١ُٝ َٔ َاز٠ ايبرل متتٓس بني  ٛٓض; ؾايًػٛ ػعٌ عًِ ايًػإ زا٥ِ ايتط
َا ٜسضى بامل٬ذع١ َٔ ايتداطب املباؾط ٚبني ايعٜٛل َٔ ايتأ٬َت ايطٜان١ٓٝ 

 كا١ٓٝ٥ٚايؿًػؿ١ٓٝ يف ايًػ١يت ٚيكس انطٓطت ايًػاْٝات يف َطاذًٗا ا٭ٚىل إىل إٔ حهٕٛ اْت
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Selective  ٚاختعاي١ٓٝ Reductive  َٔ ٕيف ْعطحٗا إىل ذٓس بعٝسيت ٚمٔ ْكذله اٯ
ظَٔ ميهٔ ؾٝ٘ يًػاْٝات إٔ حػتطٝع بآحػاع آؾام ايبرل إٔ حؿٞ باملطايب ايت ٜؿطنٗا 

ٛٓضت عًّٛ حسضغٗا (5)عًٝٗا اجملتُع ٟٓ. ٚحط . ؾايًػ١ حعٌُ َٓص ْؿأ ا٫جتُاع ايبؿط
ِٖ اغتكَّت ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا إىل إٔ ْؿأ ناْت ٚغ١ًٝ يػرلٖا َ ٔ ايعًّٛيت َتؿابه١ َعٗايت ُع

عًِ َػتكٌ جاَع شلا ٖٛ )ايًػاْٝات(يت ؾٗٛ أقسّ ايعًّٛ َٛنٛعّا ٚأذسعٗا ْؿأ٠يت إشا 
 ضبطٓا ايٓؿأ٠ با٫غتك٬ٍ.

ٖٞ َع َطايع ايكطٕ ايعؿطٜٔ ععْٚف عٔ املعاؾ١  ٚاعذل٣ ايسضَؽ ايًػاْ
ِٖ ا٫يتؿات عٓٗا إىل ايٛظٝؿ١ ا٫جتُاع١ٓٝ ايؿًٝٛيٛج١ٓٝ يًػ١ ايٓكٛم ا ١ْٓٚيت َٚح يكسمي١ املس

يًػ١يت ٚإىل ايسٚض ايتٛاقًٞ ايصٟ ٖٛ جٖٛط ٚظٝؿ١ ايًػ١ يف ايعًُٝات ا٫جتُاع١ٓٝيت 
ٚقس حبع شيو قٝاّ ايًػاْٝات بسٚض ايطا٥س يهثرل َٔ ايعًّٛ اإلْػا١ْٓٝ; مما أيك٢ عًٝٗا 

ٕٖ اجتعا٤ اؾٌُ ُٜرٌٝ ايًػ١ حبعات َٓٗح١ٓٝ نبرل٠يت َٚٔ ٖٓاى أزضى ع ًُا٤ ايًػإ أ
ُٓس٠ . ٫ٚ ٜكتكط ا٭َط يف (6)اؿ١ٓٝ ؾتاحّا ٚحؿاضٜل َٔ اؾٌُ املكٓٛع١ اجملّؿؿ١ أٚ اجمل

زضاغ١ ايًػ١ ع٢ً ايٛقٛف عٓس َس٣ َعطؾ١ املترسِّث بايًػ١يت َٔ خ٬ٍ اغتعطاض 
إىل ايبرل يف قسض٠  اؾٌُ املععٚي١ ٚاملٓبٓت١ عٔ غٝاقٗايت ٚإمنا جيب إٔ ٜتحاٚظ شيو

١َٓ يف ذٝا٠  املتهِِّ ع٢ً اغتعُاٍ ايًػ١ يف َٛاقـ ذكٝك١ٓٝ َٔ َٛاقـ ا٫حكاٍ ايعا
 ايٓاؽ.

ٕٖ  Bajtinٚأملح باختني  ٍٚٓ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ إىل أ ُقبٌٝ اْتٗا٤ ايٓكـ ا٭
ايسضاغات ايًػا١ْٓٝ مل حهؿـ بعس عٔ خؿاٜا ا٭ؾهاٍ ايًػ١ٜٓٛ ايهدل٣يت نايه٬ّ 

ٓٛ إخليت  ٍ يف اؿٝا٠ اي١َٓٝٛٝيت ٚاؿٛاضاتيت ٚاـطاباتيت ٚامل٪يؿاتيت ٚايطٚاٜات...امُلط
َٚثٌ ٖصٙ ا٭ؾهاٍ ايًػ١ٜٓٛ جيب إٔ ُحسضؽ ٖٞ أٜهّا باعتباضٖا جاْبّا َٔ جٛاْب 
ايٓعط١ٜٓ ايًػ١ٜٓٛيت ؾذلنٝب١ ا٭ؾهاٍ ايًػ١ٜٓٛ ايهدل٣ ٫ حعاٍ فٗٛي١ حٓتعط َٔ ٜهؿـ 
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حتحاٚظ ذسٚز اؾ١ًُ املطّنب١ باعتباضٖا أندل ايعٛاٖط عٓٗايت ٚايسضاغات ايًػا١ْٓٝ مل 
ِٖ حٓاٚشلا حٓا٫ّٚ عًُّٝا . ٚ)باختني( يف ٖصا ٜٓطًل َٔ أٜسٚيٛج١ٓٝ ؾهط١ٜٓ (7)ايًػ١ٜٓٛ ايت َح

١ُٖ َٛنٛع يًبرل ٚايتؿهرليت ؾايٓل عٓسٙ غٛا٤  حط٣ أْٖ٘ ذٝل ٫ ٜٛجس ْٓل ؾًٝؼ َع
ٓٚ ٞٓ نإ َهتٛبّا أٚ ؾؿاّٖٝا ٜعتدل َآز٠ أ ي١ٝ حكّٛ بترًًٝٗا ا٭يػ١ٓٝٓ ٚايؿًػؿ١ ٚايٓٓكس ا٭زب

ٕٖ ايٓل ٖٛ حًو ايٛاقع١ املباؾط٠ ايت  ٚغرل شيو َٔ ايعًّٛ اجملاٚض٠يت ع٢ً أغاؽ أ
ٟٓ أٚ  حتأٖغؼ عًٝٗا ٖصٙ ايعًّٛ ٚحسٚض ذٛشلايت غٛا٤ اقطبػت بايطابع ايؿهط

ٓٞ  .(8)ايعاطؿ

ٟٓ; إش ٫ ٜٛجس ن٬ّ خاضد ًَؿٛظ  ٚايٓكٛم حعٌُ َٓص ْؿأ ا٫جتُاع ايبؿط
ٛٓضت عًّٛ حسضغ٘ )عًّٛ ا٭زهيت ٚايٓٓكسيت ٚايب٬غ١يت  َٓحع ٖٛ )ْل(يت ٚحط
ٚا٭غًٛب١ٓٝيت ٚايتؿػرل...إخل(يت ناْت ٚغ١ًٝ يػرلٖا َٔ ايعًّٛ َتؿابه١ َعٗايت عِ 
ٌٓ ٚاذس َٓٗا بٓؿػ٘ ع٢ً َٛنٛع٘ َٔ ذٝل ٖٛ َسيٍٛ عًٝ٘يت ٚايترل جع٤  ٌٓ ن اغتك

ٛع عًِ ٜسضؽ )ايٓل( َٔ ذٝل ٖٛ ْل باؾاْب مما نإ جيب إٔ ٜهٕٛ َٛن
ٞٓ َٔ ايًػاْٝاتيت ٖٚٛ أَط ذٓتُت٘ ؾؿاؾ١ٓٝ َا بني ذسٚز ايٓل ٚذسٚز اؾ١ًُيت  اشلاَؿ
ٌٓ ٖصا ايعًِ اؾسٜس أقسّ  ٫ٚ ٜعاٍ عا٥كّا أَاّ اغتك٬ٍ )يػاْٝات ايٓل( بٓؿػٗايت ٚيع

 .     (9)ايعًّٛ َٛنٛعّا َثٌ ايًػاْٝاتيت ٚأذسعٗا ع٢ً اإلط٬م

ٕٖ ن١ًُ )ْٓل( مل  ٞٓ جيس أ ٞٓ ايه٬غٝه ٚامُلتكؿِّح يعٝٓات َٔ َ٪يؿات ايٓرٛ ايػطب
حػتعٌُ ؾٝٗايت ٫ َٔ ذٝل ٖٞ َكطًحيت ٫ٚ َٔ ذٝل ٖٞ َؿّٗٛ مٓت ايتعبرل عٓ٘ 
بتػُٝات أخط٣يت نُا ٬ٜذغ نراي١ املباذل املتٓاٚي١ يًعٛاٖط ايًػ١ٜٓٛ املتحاٚظ٠ 

ٞٓيت نُبرل ايع٬قات يًح١ًُيت ٚايت اعتدلت فػ١ُ ملعاٖط ا يذلابط ٚا٫حػام ايٓك
بني اؾٌُ. أَا املباذل ايت َٔ قبٌٝ أزٚات ايطبط أٚ َباذل ايتعطٜـ ٚاؿصف 
ٕٖ حٓاٚشلا ناز ٜكتكط ع٢ً ْطام ٫ ٜتعٓس٣ ذسٚز اؾ١ًُ  ٚاإلنُاض ٚايتٓكٝطيت ؾإ
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. ٚشلصا ؾكس ظًّت ؾطع١ٓٝ ايًػاْٝات غكٛم متسٜس ايٛقـ إىل (10)ايٛاذس٠
م َكسض خ٬ف َتعسِّز ايٛجٛٙيت ٖٚصا َا أنَّسٙ )َٛيٝٓٛ( ذني ؾّهو يف ٚجٛز ايٓكٛ

 .(11)عًِ أٚذس خيٓل حبأٜ ايٓكٛميت ٚغدط َٔ ايعًِ ايعحٝب يًٓكٛم

ٚإشا ناْت ٖصٙ ٖٞ اؿاٍ ايت آيت إيٝٗا زضاغ١ ايٓل يف ايػطهيت ؾكس اغتسع٢ 
ٞٓ زضاغ١ شيو ذاج١ َآغ١ إىل حهاؾط ايعًّٛ ايًػا١ْٓٝ ٚايٓكس١ٜٓ ع٢ً ز ضاغ١ ايٓل ا٭زب

ع١ًُٓٝ. ٚإش ايتكت حطًّعات املؿتػًني بايًػاْٝات ٚبػرلٖا َٔ ايعًّٛ اإلْػا١ْٓٝ ع٢ً 
نطٚض٠ ايتّٛؾط ع٢ً زضاغ١ )ايٓل( أٚ )اـطاه(يت ٚآْؼ عًُا٤ ايًػإ يف أْؿػِٗ 

احػع َؿّٗٛ  –أِْٗ ضمبا ناْٛا أبطظ امل٪ًٖني يإلغٗاّ بٓكٝب َتُِّٝع يف ٖصا اجملاٍ 
٢ُٓ مبكطًح يٜٛؼ ًُٖٝػًٝـ ا ٞٓ ملا ُٜػ : Louis Hjelmslevيسضؽ ايًػاْ

(يت ايت ٖٞ يف َصٖب٘: ايٓعط١ٜٓ اـآق١ Extended linguistics )ايًػاْٝات امُلٖٛغع١
ظُٝع ايتحًٝات ايؿع١ًٓٝ أٚ املُه١ٓ يًػ١ ايطبٝع١ٓٝ. يكس ؾطٔ املؿتػًٕٛ بعًّٛ ايًػإ 

ِٖ إىل إٔ ايًػ١ يٝػت فطز مناشد ٚأ مناط يًحٌُيت ٚيهٓٓٗا َطآ٠ ٚأزا٠ ٚغ٬حيت َٚٔ َع
ٞٓ يف  ؾإٕ ايؿِٗ اؿٓل يٓعطٜتٗا ٫ ميهٔ إٔ ٜترّكل باجتعا٤ اؾٌُ َٔ ايػًٛى ايكٛي

 .(12)سلٛي٘ ٚحهاًَ٘يت ٚايتعاّ ذسٚز مٛ اؾ١ًُ

ِٕ ايتؿتت بعض ا٫ػاٖات ايًػا١ْٓٝ إىل زضاغ١ ايٓكٛم  ٚقس ْؿأ عٔ شيو أ
١َٓيت ذ ت٢ حًو ايت ػاًٖت ايٓكٛم يف بٛانرل ْؿأحٗايت ٖٚٞ بصيو ٚاـطابات ايعا

حعٝس ا٫عتباض يًٓل ايصٟ ميٓثٌ ب١ٝٓ م١ٜٓٛ ؼّكل منطّا احكايّٝا حؿتكط إيٝ٘ اؾٌُ 
ؾإْتاد ايٓل ٫ ميهٔ ع٬ج٘ إ٫ بٛاغط١ عًِ ايًػ١ ايصٟ خيتٓل بايتؿعٌٝ. "ٚأجعا٩ٖايت 

ٗٝٓأ٠ يًتعٓطف ٚايتعُِٝ ٚايٛقـ ناْت شيو إٔ املٓاٖخ ايًػ١ٜٓٛ ا٭غبل يف ايٛجٛز ٚامل
ؼ١ًًٝٝ خايك١ ع٢ً ذني ْط٣ عًِ ايًػ١ املعيٓن بايتؿػرل ٚإعاز٠ ايكٝاغ١ ٚايتٛجٝ٘ 

 .(13)"نايصٟ متاد إيٝ٘ يف زضاغ١ إْتاد ايٓكٛم جيب إٔ حهٕٛ ي٘ ْعط٠ حطنٝب١ٓٝ
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ٜٚٓتؿل عًُا٤ يػاْٝات ايٓل ع٢ً أْٖ٘ حٛجس َساخٌ أٚىل زاخٌ إطاض 
ايًػ١ٜٓٛ يتٛغٝع أما٤ اؾ١ًُ )ٚأما٤ َتحاٚظ٠ يًح١ًُ( قبٌ ْؿأ٠ ؾطع  ايسضاغات

 ٍٓٚ ٕٖ ا٫ٖتُاّ ا٭ عًُٞ ٖٛ )عًِ ايٓل( بعَٔ طٌٜٛيت ٜٚصٖب )زٟ بٛجطاْس( إىل أ
بايسضاغات ايٓك١ٝ نإ يف فاٍ ايسضاغات ايؿًٝٛيٛج١ٝ ايت غبكت ا٭يػ١ٓٝٓ اؿسٜث١يت 

ٞٓيت  ذٝل حطّنع ا٫ٖتُاّ ع٢ً زضاغ١ ا٭قٛات ٚا٭ؾهاٍ ايًػ١ٜٓٛ َٔ املٓعٛض ايتاضخي
ٕٖ ٖٓطٟ ٌٜٚ  إناؾ١ إىل زضاغ١ ْعاّ حطحٝب ايهًُات يف اؾٌُيت ٜٚط٣ أ

Henery Weil 1844-1887) ع٬قات ايهًُات يف اؾٌُ ٫ ؽهع ٖٕ ( قس ؿغ أ
ؾكط يكٛاْني ايٓرٛيت ٚإمنا حتبع قٛاْني ْعِ ا٭ؾهاضيت ٖٚٛ املٓر٢ ْؿػ٘ ايصٟ شٖبت إيٝ٘ 

ضغ١ بطاؽ ايٛظٝؿ١ٓٝ ؾُٝا بعس يف ايٓعط١ٜٓ ايت حعطف بو)إطاض اؾ١ًُ ايٛظٝؿ١ٓٝ(يت ٖٚٞ َس
ٞٓ يًحٌُ ٜذلّنع ع٢ً املعطؾ١ اؾسٜس٠ ايت ؼًُٗا  ٕٖ ايسٚض ايٛظٝؿ ايٓعط١ٜٓ ايت حط٣ أ

 .    (14)ٖصٙ اؾٌُ زاخٌ ايٓل

ٟٓ يًٓل بٓا٤ ع٢ً شيو حطجع إىل أبعس مما اؾذلض يف  ؾططا٥ل ايترًٌٝ ايًػٛ
عسز نبرل َٔ امل٪يؿات ايت ؼاٍٚ إٔ حكّٛ بتأضٜذ بسا١ٜ ايبرٛث ايًػ١ٜٓٛ ايٓك١ٓٝ. 

ٕٖ ٖصٙ ا٭عُاٍ ٫ َحِعِطف  "شيو اإلغٗاّ يف ايٛقـ  –نُا ٜط٣ ؾٝٗؿحط  –ٜٚبسٚ أ
ٟٓ يًٓكٛم ٚؼًٌٝ ب١ٝٓ ايٓل ايصٟ ألعٙ َا ْؿطٙ )ف.ّ. جطَْٛػهٞيت  ايًػٛ

ٔ أعُاٍيت ُأقُِٝت ع٢ً أغاغٗا يف ّ( 1927َّ( ٚ)أ.ّ. بؿهٛؾػهٞيت 1921
ايسضاغات ايطٚغ١ٓٝ يف ا٫ؼاز ايػٛؾٝٓت َٓص ايث٬عٝٓات ٚا٭ضبعٝٓات عٛث نثرل٠يت 
اْسضجت حًو )ايب١ٝٓ( يف عًِ ايًػ١ ؼت َؿاِٖٝ َثٌ: ٚذس٠ م١ٜٓٛ َٖٛغع١ يس٣ 
َُعكَّس يس٣ )بٛغًٝٛف(يت ٚٚذس٠ اؾ١ًُ ايعًٝا يس٣   ٟٓ ٌٓ مٛ )ؾٝحٛضٚؾػهٞ(يت ُٚن

ٟٓ / ؾكط٠ ْثط١ٜٓ يس٣ )غٛؾاْو( ) ب٫ٛؾٛؾػهٞ(يت ٚؾكط٠ يس٣ )يٛغٝؿا(يت َٚكطع ْثط
ٌٓ ذت٢ اٯٕ  ٕٖ ضقسّا يٮعُاٍ ايًػ١ٜٓٛ ايٓك١ٓٝ ٜع ٚآخطٜٔ. ٚشلصا ٜٓبػٞ إٔ ٜٖٛنح بأ



  ز. ععَٞ قُس "عٝاٍ غًُإ"
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ّٓ زٕٚ ٖصٙ ا٭ب١ٝٓ املؿ١َٓٝٛٗيت ٜٚػؿٌ ْعطات جٖٛط١ٜٓ يف بٓا٤ ْكٛم يػ١ٜٓٛ  غرل حا
 .   (15)ٚٚظٝؿتٗا"

ِٕ حٓتؿل اإلٜهاذات املبس١ٝ٥ ا٭ٚىليت بأْٖ٘ َٔ ٚيٝؼ َٔ  قبٌٝ املكازؾ١ أ
ٟٓ إٔ ؼًٌّ نًٝٓات ايٓل  ؼ٬ًّٝ  –ٚيٝؼ اؾٌُ أٚ َطّنبات اؾٌُ ؾكط  –ايهطٚض

زقٝكّا َع حًو ايتػٝرلات اؾٖٛط١ٜٓ يف عًِ ايًػ١يت حًو ايت حٓسضد ؼت َؿّٗٛ جاَع 
ٍٛٓ ا٫حكايٞ  ٍٛٓ ايُٓاشد ايدلامجاحٞ(يت ٜٚؿِٗ ب _ٖٛ )ايتر ّٓ يف إطاض شيو ؼ ؿهٌ عا

ٟٓ )َٔ زٟ غٛغرل ذت٢ حؿَٛػهٞ(  َٔ عًِ ايًػ١ ايصٟ ٜهاز خيًل يًٓعاّ ايًػٛ
ٓٞ ٞٓ ٚايٛظٝؿ  . (16)إىل عًِ يػ١ ٜطنِّع ع٢ً ايتٛٓج٘ ا٫حكاي

ٚيٛ أضزْا إٔ ْتتبع املٓابع ا٭ٚىل يًسضاغات ايٓك١ٓٝ يف ايًػاْٝات اؿسٜث١ يٛجسْا 
 )ايًػاْٝات ايب١ٜٓٛٝٓ(يت ٚ)ايًػاْٝات ايتر١ًٜٓٝٛ ايتٛيٝس١ٜٓ( خكٛقّا شلا ذعّا ٚاؾطّا يف

ٌَ ظٛاٖط يػ١ٜٓٛ  يس٣ أحباع حؿَٛػهٞ ايصٜٔ اجتٗسٚا يف حطٜٛط ْعطٜٓت٘ ٚحٛغٝعٗا يتؿُ
َُكاِضب١ّ أؾل ايٓل ٚػًٝاح٘. َٚثٌ ٖصٙ اإلؾاضات ايٓك١ٓٝ ميهٔ  حتحاٚظ ذسٚز اؾ١ًُ 

عًِ يػ١ ايٓل زاخٌ إطاض ايًػاْٝات املعاقط٠يت  إٔ ُحؿّهٌ املطذ١ً ا٭ٚىل َٔ ْؿأ٠
 ٖٚصا َا غٓكّٛ بإٜهاذ٘ ٚؾٝهّا.

ٟٓ ٜطجع ٖسؾ٘ يف انتؿاف َباز٥٘  ؾعًِ يػ١ ايٓل ايكا٥ِ ع٢ً ايٓعاّ ايًػٛ
١َٓ ٚٚقؿٗا ٚقؿّا َّٓعُّا غٛا٤ َٔ ايٓاذ١ٝ ايٓعط١ٜٓ  املؿ١َٓٝٛٗ أٚ املٓٗح١ٓٝ إىل ذٓس  –ايعا

ٟٓ بعٝس إىل ؼسٜسات عًِ يػ١ اؾ ٟٓ أٚ ايتٛيٝس ٞٓ.  –١ًُ شات ا٭قٌ ايبٓٝٛ ايترًٜٛ
ٜٚعٓبط عٔ ٖصا ايذلابط بٛنٛح خكٛقّا يف َؿّٗٛ ايٓليت ؾُٝعطِّف ٖصا ا٫ػاٙ ايكا٥ِ 
ٕٖ اؾ١ًُ  ٕٖ ٖصا ٜعين أ ٟٓ ايٖٓل بأْٖ٘: حتابع َتُاغو َٔ اؾٌُيت غرل أ ع٢ً ايٓعاّ ايًػٛ

ََِعًِ ض٥ٝؼ يف حسٓضد ٚذسات يػ١ٜٛيت نُا ناْت اؿاٍ َٔ قبٌ ُٜٓعط إيٝٗا ع٢ً أْٗ ا 
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 ٓٞ ٕٖ َؿّٗٛ ايتُاغو ايٓك ٛٓض ٖٛ أ ِٓ شلصا ايتك أٟ حعٓس ٚذس٠ بٓا٤ ايٓليت ٚايٓتٝح١ ا٭ٖ
ٟٓ بايٓػب١ يعًِ يػ١ ايٓل قس ؾِٗ ؾُّٗا مّٜٛا قهّايت ؾٗٛ ٫ َٜٔػِ يف ٖصا ا٫ػاٙ  املطنع

ٞٓ إ٫ ايع٬قات ايٓر١ٜٓٛ  ٟٓ ايٓك ٞٓ ايًػٛ ي١ٓٝ بني اؾٌُيت أٚ بني عٓاقط ايس٫ –ايبرث
 .  (17)يػ١ٜٓٛ )َؿطزات ٚنُا٥ِ...إخل( يف مجٌ َتعاقب١

 ايًػاْٝات ايب١ٜٓٛٝٓ:  1 -2

ئ ْػطز ٖٓا حاضٜذ ايًػاْٝات ايب١ٜٓٛٝٓيت ؾًٝؼ ٖصا فاٍ عثٓايت ٚإمنا غٓبٝٓٔ ايسٚض 
 ٚاغع ايهبرل ايصٟ َاضغت٘ بعض ايسضاغات ايت ُألعت يف حًو اٯ١ْٚ ٚنإ شلا حأعرْل

يف يػاْٝات ايٓل ٚؼًٌٝ اـطاهيت ؾُا ظايت حًو ايسضاغات نُا ٖٞ مل حؿكس َٔ 
ُٓٝتٗا ايع١ًُٓٝ بعس إٔ ُْؿطت بعؿطات  ٟٓ ؾ٤ٞيت بٌ ظاز ا٫ٖتُاّ بٗا ٚعطؾت أٖ قُٝتٗا أ
ِّٛضت إ٫ إٔ ٖٓاى َٔ  ٕٖ ٖصٙ ا٭عُاٍ امُله١٦ٝ قس ُقِّست ٚط ايػٓنييت ٚع٢ً ايطغِ َٔ أ

٠ٓٛ ُنٖتابٗا بعس إٔ قاضت يػاْٝات ايٓل يف ايعكٛز ايباذثني َٔ ٜٓه ٛٓحٗا أٚ ق ط ق
 ا٭خرل٠ أؾٓس حعكٝسّا بكٛض٠ ٫ حكبٌ املكاض١ْيت ٚأنثط زّق١ َٔ ايٓاذ١ٝ ايتحطٜب١ٓٝ.     

ّ( 1913 – 1857ٚجطت ايعاز٠ إٔ ُٜ٪ٖضر يًب١ٜٓٛٝٓ اْط٬قّا َٔ زٟ غٛغرل )
ٕٖ َععِ ايصٜٔ إىل ذٓس ذكط ٖصا ايتٝاض ؾُٝا حٛيَّس عٔ زضٚ غ٘ َٔ اػاٖاتيت َٚع أ

 ِّٞ ّٓ ُغ حٓاٚيٛا )زٟ غٛغرل( بايسضؽ ٜطٕٚ أْٖ٘ ٜٓطًل يف َباذث٘ ايًػ١ٜٓٛ َٔ َٓعٛض عا
ٟٓ(يت إ٫ أْٓ٘ مل ٜػتعٌُ َطًكّا ٖصٙ ايه١ًُيت ايت غايبّا َا ُحصَنط حعبرلّا عٔ  بو)ايبٓٝٛ

ٞٓ عٓسٙ ٖٛ َؿّٗٛ )ايٓعاّ(يت ٚايًػ١ ٖٞ  ا٫ْتٗا٤ إىل ْٗح٘ يف ايبرليت ؾاملؿّٗٛ ا٭غاغ
ْعاّ ٫ ٜعطف غ٣ٛ حٓعُٝ٘ اـام. أَا َكطًح )ايب١ٜٓٛٝٓ(يت ؾكس ظٗط ؾُٝا بعس يف 
أعُاٍ )ذًك١ بطاؽ ايًػا١ْٓٝ(يت ٖٚٛ ٜعين: مج١ً املٓاٖخ ايت ْتحت عٔ َؿّٗٛ ايًػ١ 

ٌٓ املتها ٌَ ْعاَّا ُحدلِّض قرت٘ املباز٨ ايت ططذٗا زٟ غٛغرل: )جيب ا٫ْط٬م َٔ ايه
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ُٓٓٗا(يت ٚيهٞ ْتؿاز٣ َا حعٖطض ي٘  يًتٛٓقٌ عٔ ططٜل ايترًٌٝ إىل ايعٓاقط ايت ٜته
َكطًح )ايب١ٜٓٛٝٓ( َٔ حهدِ ٫ ميهٔ ايػٝطط٠ عًٝ٘يت ْط٣ أْٓ٘ َٔ ا٭ؾهٌ ايتصنرل 

: غطض Cl. Levi-Straussؾذلاٚؽ  _بػطض ايب١ٜٓٛٝٓ نُا ذٓسزٙ نًٛز يٝؿٞ 
ٌٓ َا ٜٓتػِ بط  .(18)ابع ايٓعاّايعًّٛ ايب١ٜٓٛٝٓ ٖٛ ن

ًُٜٚدِّل يٓا )إٌَٝ بٓؿٝٓٝػت( يف َكايت٘ )ايب١ٝٓ يف ايًػاْٝات( حاضٜذ ايب١ٜٓٛٝٓ 
َٚٓٗحٗا يف بهع١ أغططيت ؾرل٣ أْٓ٘ قس نإ َؿّٗٛ ايًػإ نٓػل َكب٫ّٛ َٔ أٚي٦و 
١َٓ عاّْٝايت إش ِٓ يف ا٭يػ١ٓٝٓ ايعا ٫ّٓٚيت َٚٔ ع ا ايصٜٔ حًّكٛا حعايِٝ غٛغرل يف ايٓرٛ املكاضٕ أ

٫ّٓٚ: ايًػإ ٖٛ ؾهٌ ٚيٝؼ جٖٛطّايت ٚعاّْٝا:  َا أنؿٓا إىل شيو َبسأٜٔ آخطٜٔيت ُٖا: أ
أْٓ٘ ٫ ميهٔ ايتعٓطف ع٢ً ٚذسات ايًػإ إ٫ عدل ع٬قاحٗا. ؾإْٓٓا بصيو مٓسز أغؼ 
ٞٓ إشّا  املصٖب ايصٟ غٝٛٓنح بعس عؿط غٓٛات )ب١ٝٓ ا٭ْػام ايًػ١ٜٓٛ(. املبسأ ا٭غاغ

ٕٖ ايًػإ ُٜ ؿّهٌ ْػكّا حترس أجعا٩ٙ نُٔ ع٬ق١ َٔ ايتهأَ ٚا٫ضحباطيت ٜٚكّٛ ٖٛ أ
ٖصا ايٓػل بتٓعِٝ ٚذساتيت ٖٞ عباض٠ عٔ ع٬َات َتُؿك١ً ؽتًـ عٔ بعهٗا 
ٕٖ ايٓػل ٜػٝطط ع٢ً ْعاّ  ٟٓ بأ ٚؼٓسز بعهٗا بايتٓاٚه. ٜٚعًُٓا املصٖب ايبٓٝٛ

ا١ُ٥ بني ايعٓاقطيت ايع٬َاتيت ٜٚٗسف إىل اغتد٬م ايب١ٝٓ َٔ خ٬ٍ ايع٬قات ايك
ٟٓ يًتبٓس٫ت ايت حططأ ع٢ً ايًػإيت ؾإشا اغتبسيٓا )عٌُ أزبٞ(  ٜٚبٝٓٔ ايطابع ايعهٛ
به١ًُ )يػإ(يت ؾػٓط٣ ع٢ً ايؿٛض نٝـ ميهٔ حطبٝل َٓٗخ َٔ ٖصا ايٓٛع ع٢ً ا٭زه 

ٞٓ ٖٛ يػ١ ٕٖ ايعٌُ ا٭زب  .         (19)٫ غُٝٓا إشا عطؾٓا بأ

ٞٓ أٚ  ٟٓ ايصٟ أعبتت ؾٝ٘ ايٓعطٜات ُٜٚعٓس ايترًٌٝ ايٛظٝؿ ٞٓ اجملاٍ ا٫َتٝاظ ايؿهً
ًٖٓٗا يتهٕٛ َٓاؾػّا قّٜٛا يًٛجٛز١ٜٓ. َٚع شيو ؾاملٓٗخ  ايب١ٜٓٛٝٓ قُٝتٗا ٚإَهاْاحٗا مما أ
ٕٖ شيو اؾٛ َٔ اؿُاؽ ٚا٫ؾتتإ ايصٟ  ٟٓ حك١ٓٝٓ عل ٫ ؾًػؿ١. ٫ٚ ؾّو يف أ ايبٓٝٛ

جع إىل قسضح٘ ع٢ً ايترًٌٝ ٚايذلنٝب ع٢ً اغتطاع إعاضح٘ ٖصا املٓٗخ َٓص ايػتٝٓات ضا
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ِٓ با٭ْػام املطّنب١  ٞٓ ٜٗت ٞٓ; ؾٗٛ نإجطا٤ ؼًًٝ ٌٓ قكس حأًٜٚ ٌٓ عٔ ن مٛ غابل َٚػتك
ٞٓ ايؿعيٓب ٚاـطاؾات ايٛاجب حكٓٝؿٗا. ٚنإجطا٤  َثٌ ايكك١ ايككرل٠ ٚايطٚا١ٜ ٚاحمله

ٕٛ ؾؿ١ٓٝٗ أٚ َهتٛب١ حطنٝيٓب ؾٗٛ ٜسضؽ ايعٛاٖط ايب١ٜٓٛٝٓ ايتهطاض١ٜٓ اْط٬قّا َٔ َت
كتًؿ١. ٚؼٓسز ايب١ٜٓٛٝٓ يٓؿػٗا غا١ٜ ايهؿـ عٔ ٚذسات زاّي١ ع٢ً أغاؽ َبسأ ٚانح 
ٕٖ َٛنٛع ايترًٌٝ غرل قابٌ ي٬ختعاٍ إىل فٓطز فُٛع  )ٖٛ إعبات ٫ ؾطن١ٓٝ(يت ٖٚٛ أ
أجعا٥٘يت ٚحطابل ٖصٙ ايٛذسات املهؿٛف عٓٗا ٚظا٥ـ َتُٝٓع٠يت عٝل ٫ حهٕٛ شات 

 باْسضاجٗا يف ْػل َعٝٓٔيت ُٚحعٓس قٛاعس ايذلنٝب ٚايتٓعِٝ َا دحٓسز ق١ُٝ ٖصٙ ز٫ي١ إ٫
. ٚشلصا ؾا٫ػاٙ ايعاّ يًب١ٜٓٛٝٓ باعتباضٖا َٓاقهّا (20)ايٛذسات ٚيٝؼ زلاحٗا ايصاح١ٓٝ

َٚٓاٖهّا يًتؿهرل ايكا٥ِ ع٢ً ايتحع١٥ ٚايتؿتٝتيت ٖٛ ايٓعط٠ ايُه١ًٓٝ ايت حبرل عٔ 
ٖط فتُع١ ٫ َٓؿك١ًيت ٚحؿػط يٓا ع٬قاحٗا بعهٗا ببعض. ٚشلصا ايٓعِ ايها١َٓ يف ايعٛا

ميهٔ ايكٍٛ بإٔ اـطابات ايٓكس١ٜ بعس زٟ غٛغرل قس اْتعؿت ٚحؿهًت عٔ ططٜل 
 .    (21)ايٓكاف ذٍٛ ايب١ٜٛٝٓ ٚاْعهاغاحٗا ا٭زب١ٝ

ٚايب١ٜٓٛٝٓ يف أٚضبا جا٤ت مبثاب١ ضٓز ع٢ً املسضغ١ ايتاضخي١ٓٝ ٚإعاز٠ ايٓعط يف 
احٗا املبس١ٓٝ٥ ٚاملٓٗح١ٓٝيت ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايب١ٜٓٛٝٓ ايؿطْػ١ٓٝ يٝػت ب١ٜٓٛٝٓ َٓطًك

يػا١ْٓٝيت ؾإْٖٗا حؿتٌُ ع٢ً ْعط١ٜٓ يف ا٫حكاٍيت ُٚحعٓس ْعط١ٜٓ زٟ غٛغرل ايًػ١ٜٓٛ جع٤ّا 
باضظّا يف خًؿ١ٓٝ ايب١ٜٓٛٝٓ ايؿطْػ١ٓٝ ايؿه١ًٓٝ جاع١ً )أٟ ايٓعط١ٜٓ( َٔ اغتدساّ املؿاِٖٝ 

ٕٖ ايب١ٖٜٛٝٓ ا٭َطٜه١ٖٝ ظٗطت ٚاظزٖطت مبععٍ (22)ؾ٦ّٝا أغاغّٝٓا ايًػا١ْٓٝ . يف ذني لس أ
ٟٓيت ٖٚٞ قس قَسضت أغاغّا عٔ َؿاغٌ ع١ًُٓٝ َٓتك١ً ؾسٜس٠  عٔ ايتؿهرل ايػٛغرل
ا٫حكاٍ بعًِ ا٭جٓاؽيت ٖٚصٙ املؿاغٌ حتُٓثٌ خآق١ يف إجياز َٓٗخ يسضاغ١ يػات 

ح١ يف أَطٜها ايؿُاي١ٓٝيت ٚحبٖٝٔ أْٖٗا يػات ٫ ميهٔ ايكبا٥ٌ اشلٓس١ٜٓ ا٭َطٜه١ٓٝ ايطا٥
 زضاغتٗا باعتُاز املك٫ٛت ايٓر١ٜٓٛ اـاق١ بايًػات اشلٓس١ٜٓ ا٭ٚضب١ٓٝ. 
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ايب١ٜٓٛٝٓ ا٭َطٜه١ٓٝ  –ٚيهٔ مما ٫ ضٜب ؾٝ٘ أْٖ٘ حٛجس ٚجٛٙ ؾب٘ بني ايتٝاضٜٔ 
عتباضٖا ْعاَّا حترٓطى ب٘ ميهٔ إجياظٖا يف ٚجٛه زضاغ١ ايًػ١ با –ٚايب١ٜٓٛٝٓ ا٭ٚضب١ٓٝ 

ا٭يػ١ٓ بططٜك١ َع١ٓٓٝ يتتُّهٔ َٔ ايتٛاقٌيت ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ جيب زضاغ١ ٖصا 
 ٓٞ ِٗٓ نٝؿ١ٓٝ ؼكٝك٘ شلصٙ ايػا١ٜ. ٚيصا ٫ جيسٟ املٓٗخ ايتاضخي ايٓعاّ يف شاح٘ ٚيصاح٘ يتؿ

ط ؾتات ْؿعّا يف ٖصا اجملاٍ; ٭ْٖ٘ ٫ ٜعسٚ إٔ ٜطًعٓا ع٢ً أنثط َٔ حطٛض ايًػ١ ٚحػٝٗ
 ٖٛ ٓٞ عٓاقطٖا عدل ايتاضٜذيت زٕٚ إٔ ميٖسْا مبا ْؿِٗ ب٘ ْعاَٗا. ؾإشا نإ ايعٌُ ايًػاْ
زضاغ١ ايًػ١ يف شاحٗا ٚيصاحٗايت ؾإْ٘ ٜكتهٞ إٔ ْعتدل ايًػ١ ْعاَّا ٫ ميهٔ إٔ ٜؿكٌ 
عٓكط َٔ عٓاقطٙ عٔ اٯخطيت ٫ٚ ميهٔ إٔ ُٜٓعط إيٝ٘ َعع٫ّٚ; شيو ٭ْٓ٘ ٫ زٚض ي٘ إ٫ 

 . (23)جٌ ع٬قت٘ ببك١ٓٝ ايعٓاقطيت ٫ٚ ُحرٓسز قُٝت٘ إ٫ بػرلَٙٔ أ

إىل إٔ  –ض٫ٕٚ باضت  –ٜٚصٖب أذس نباض ايٓٓكاز ايبٜٓٝٛني يف ايكطٕ ايعؿطٜٔ 
ايب١ٜٓٛٝٓ ع٢ً ٚعٞ ذآز بايطبٝع١ ايًػا١ْٓٝ يٮعُاٍ اإلْػا١ْٓٝيت ٚمّلا ناْت ٖٞ نصيو 

قه١ٓٝ املها١ْ ايًػا١ْٓٝ يًعًِ. ٚمبا إٔ  ؾإْٖٗا ايٛذٝس٠ ايت حػتطٝع ايّٝٛ إٔ حعٝس ؾتح
ٌٓ ايًػات  –َٛنٛعٗا ٖٛ ايًػ١  ؾكس حٛٓقًت غطٜعّا إىل حعطٜـ ْؿػٗا بٛقؿٗا  –ن
 .       (24)ايًػ١ ايٛاقؿ١ يثكاؾتٓا

ٟٓ مل حٌُٗ  ٕٖ بعض ا٫ػاٖات ايب١ٜٓٛٝٓ املتُرٛض٠ ذٍٛ ايؿهط ايػٛغرل ٜٚبسٚ أ
يٓعط يف ايٓكٛم ٚاـطابات ا٭زب١ٓٝ ٚؼًًٝٗا املػتٜٛات املتحاٚظ٠ يًح١ًُيت نإجاي١ ا

بأزٚات ٚقـ ع١ًُٓٝيت ٖٚصا َا مل دحسث يترًٌٝ اـطاه يف عكٛض َا قبٌ ايب١ٜٓٛٝٓ 
َُبؿِّطّا مب٬ٝز عًِ جسٜس )يػاْٝات  إ٫ ْازضّايت ٚقس أملح إىل شيو )ض٫ٕٚ باضت( 

اػ١ عٔ ايًػاْٝاتيت ٚمبا إٔ ايب١ٜٓٛٝٓ ْ"اـطاه( َٔ ضذِ ايًػاْٝات ايب١ٜٓٛٝٓ بكٛي٘: 
ٕٖ ايب١ٖٜٛٝٓ  ؾإْٖٗا ػس يف ا٭زه َٛنٛعّا ْاػّا عٔ ايًػ١. ٚإشا نإ ٖصا ٖهصا ؾإْٖٓا ْؿِٗ أ
حػتطٝع إٔ حطغب يف حأغٝؼ عًِ يٮزهيت أٚ يف حأغٝؼ يػاْٝات يًدطاه بكٛض٠ 
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ِٖ ايٛق ٛف أزم. ٜٚهٕٛ َٛنٛع ٖصا ايعًِ )يػ١( ا٭ؾهاٍ ا٭زب١ٝيت أٟ ا٭ؾهاٍ ايت َح
ٕٖ ا٭زه ذت٢  عًٝٗا يف َػتٜٛات عسٜس٠. ٜٚعٓس ٖصا ا٭َط َؿطٚعّا جسٜسّا جٓسّا; ٭
اٯٕ مل ٜكاضه عًُّٝا إ٫ َكاضب١ ٖاَؿ١ٓٝ يًػا١ٜ. ٚقس قاّ بٗصا حاضٜذ ا٭عُاٍ 

 .(25)"ٚامل٪يؿنييت أٚ قاَت ب٘ املساضؽ أٚ َساضؽ ايٓكٛم )ؾك٘ ايًػ١(

ٕٖ ايٓل بؿهٌ ايب١ٜٓٛٝٓ متتع  عٝا٠ عا١ْٝ; ٭ْٖ٘ أقبح َؿَّٗٛا حكّٓٝا عايّٝا ٚشلصا ؾإ
ّْ َتعاٜس  ٟٓ ُُِّٜعٙ اٖتُا ٚخكبّا يف ايٓعط١ٜٓ ايثكاؾ١ٓٝ ا٭نازمي١ٓٝيت ٖٚصا املٓعطـ ايًػٛ

يت ايت ناْت حعين يف بٛانرل ايكطٕ ايتاغع عؿط ؾ٦ّٝا َثٌ Textualityبايٓك١ٓٝ 
ٞٓ. َٚٔ ايٓاذ١ٝ ايتاضخي١ٓٝ زخٌ ٖصا ا ٫غتعُاٍ ايتكين اؾسٜس اؿكٍٛ ا٭غًٛه ا٭زب

ٛٓع١ ٚاملتساخ١ً بتأعرل َٔ ايب١ٜٓٛٝٓيت ذٝل ناْت ب٪ض٠ ايسضاغ١ ُحطنِّع ع٢ً ايٓل  املتٓ
َِٗ املعاٖط ايٓػك١ٓٝ يًب١ٝٓ  بٛقؿ٘ قٝػ١ َهتٛب١ أٚ َٓطٛق١. َٚا نإ ِٜٗ ٖٛ إٔ ُحؿ

ٞٓ بايتؿكٌٝ اي ٞٓيت ٚمتّهٔ ا٫حكاٍ ايٓك ٟٓ ايٓك١ٓٝ ايت حػٌٗ ايتُاغو ايٓك ًػٛ
ٛٓضٖا َع بٛانرل ايكطٕ  ايسقٝل. ٚاغتٓس ٖصا ايعٌُ إىل ْعطٜات ايًػ١ ٚاملع٢ٓ ايت ط
ٟٓ )زٟ غٛغرل(يت ٚيف أٚاغط ايكطٕ ايعؿطٜٔ ا٭ْثطٚبٛيٛجٞ )نًٛز  ايعؿطٜٔ ايًػٛ
ٞٓ )ض٫ٕٚ باضت(. ؾكس ضأ٣ ٖ٪٤٫  يٝؿٞ ؾذلاٚؽ(يت ٚا٭عُاٍ ا٭ٚىل يًٓاقس ا٭زب

ٕٖ ا٫غتعُاٍ ايًػ ٟٓ دحهُ٘ َبسأ أٚ َٓع١َٛ َٔ ايكٛاعس ٜػتدسَٗا ايعًُا٤ أ ٛ
املتهًُٕٛ ٫ ؾعٛضّٜايت ٫ٚ ميهٔ إٔ حتػٖٝط عػب املؿ١٦ٝ. ؾٗصا ا٫غتعُاٍ ٜطٜس إظاذ١ 
ٟٓ يكاحل ؾِٗ ا٭ْع١ُ اجملٓطز٠ ايت جعًت إْتاد املع٢ٓ  امل٪يـ َٚؿاِٖٝ ا٫بساع ايؿطز

٪يِّـ اؿانِ ٚايعٌُ امل٪يَّـيت عٝل ممهّٓا. ٜٚطٜس نصيو إٔ َٜترٖطض ايكاض٨ َٔ أقٌ امل
ٜكرل بٛغع٘ اٯٕ إٔ ٜؿاٚض املعاْٞ َباؾط٠ َع ايٓكٛم. ع٠ٚ٬ ع٢ً شيو شٖب 
ٕٖ ٖصا املٓعٛض ميهٔ حطبٝك٘ مبععٍ عٔ ايًػ١ )مبعٓاٖا  يٝؿٞ ؾذلاٚؽ ٚباضت إىل أ

ٟٓ ايهِّل( ع٢ً ْطام ٚاغع َٔ ا٭ْع١ُ ايػُٝٝا١ٓٝ٥  .        (26)ايًػٛ
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١ٜٓٛ َٓص ظٗٛضٖا ع٢ً ايٓعط إىل ايٓل بٛقؿ٘ ب١ٝٓ َػًك١يت ٚنإ ٚعًُت ايبٓٝ
ٌٓ َا ٖٛ  ٞٓ ي٘ ؼت حأعرل ايًػاْٝات. ٚمٓت بصيو اغتبعاز ن شيو بٗسف إلاظ ٚقـ عًُ
ٞٓ املتأعط بايعًّٛ اإلْػا١ْٓٝ )عًِ اجتُاع  خاضد ْكٞ; ٭ْٖ٘ نإ َٛنٛع ايٓكس ا٭زب

ٞٓ...(يت ٚأحاح ٖصا ا يترسٜس َعا١ٜٓ ايٓل َٔ خ٬ٍ ايذلنٝع ا٭زهيت عًِ ايٓؿؼ ا٭زب
ٕٖ ايب١ٜٓٛٝٓ قس أعطت (27)ع٢ً بٓٝاح٘ ايساخ١ًٓٝ ايت ٜتؿّهٌ َٓٗا . ٚشلصا ميهٔ ايكٍٛ بأ

يًٓل بعسٙ ايًػاْٞ َطّنع٠ ع٢ً ا٫ٖتُاّ ب٘ َٔ ايساخٌيت ٚحبعّا يصيو اْطًكت َٔ 
ٚيف َا ٜسٍ عًٝ٘ يف نٕٛ ق١ُٝ ايٓل ٫ حهُٔ يف َا ُٜعبِّط عٓ٘يت ٚيهٔ يف ططٜك١ ايتعبرليت 

 ذكب١ أخط٣. 

ٚقس جا٤ت ايب١ٜٓٛٝٓ ضز ؾعٌ ع٢ً ايتكٛضات ايػا٥س٠يت ٚزعت إىل ؾِٗ كتًـ 
ٚجسٜس يٮزه ٚايٓل. ٚأٓز٣ ٖصا ايترٍٛ إىل َعا١ٜٓ ايٓل َٔ خ٬ٍ ايػُات 

 ايتاي١ٝ:

٫ّٓٚ: ا٫ْؿتاح: مل ٜبل ايٓل َع ايب١ٜٓٛٝٓ َٓتٛجّا يًُ٪يـيت ٚيهٓٓ٘ قاض ع١ًُٓٝ إْتاج ١ٓٝ أ
ٞٓ ايصٟ اْتٗحت٘  ِٓ ايذلنٝع ؾٝٗا ع٢ً ايساٍ بسٍ املسيٍٛيت ٚأٓز٣ ايترًٌٝ اؾع٥ ٜت
إىل ايتعاٌَ َع كتًـ عٓاقطٙ َٚهْٛاح٘ ٚٚذساح٘ َٔ أقػطٖا إىل أندلٖا. َٚٔ 
ٞٓ يًٓل  ٞٓ ايصٟ متٝٓعت ب٘ إىل جعٌ ايٓعاّ اـط ِٓ زلح شلا املػت٣ٛ ايترًًٝ ع

زا٫ّ َا ُٜرٌٝ إىل آخط ٚؾل غًػ١ً َٔ َٛنع اغتؿٗاّيت ٚشيو ع٢ً اعتباض إٔ 
ايذلنٝبات ٚايٛذسات ايؿصض١ٜ ٚاملتؿع١ٝيت ٚنإ ٖصا املػت٣ٛ ٜتٝح إَهإ ايٓعط 
ٕٖ ايكٍٛ  يف اذتُا٫ت ز٫ي١ٝ َتعٓسز٠ مل ٜهٔ دحًِ بٗا ايهاحب أٚ ٜتّٛقعٗايت نُا أ
باغتك٬ي١ٝ ايساٍ عٔ املسيٍٛ ؾتح آؾاقّا جسٜس٠ يًتؿهرل يف ايٓل يف ن٤ٛ 

ٛم َٔ أجٓاؽ كتًؿ١يت َٚٔ أْع١ُ ع٬َات َتعٓسز٠يت ايؿ٤ٞ ايصٟ نؿـ ْك
 عٔ َؿّٗٛ ايتساخٌ بني ايٓكٛم ٚايع٬قات املتعٓسز٠ ايت حتدصٖا ؾُٝا بٝٓٗا.
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زلح ايكٍٛ باْؿتاح ايٓل بايهؿـ عٔ حعٓسز ز٫٫ح٘ ٚحعٓسز قطا٤اح٘يت  عاّْٝا: ايتعٓسز:
ٌٓ قطا٠٤ حتٝح إَهإ  ٚيٝؼ ع٢ً اَت٬ن٘ ز٫ي١ ٚاذس٠ خيتعْٗايت َٚع٢ٓ ٕٖ ن شيو أ

ايهؿـ عٔ ز٫ي١ كتًؿ١. ٖصا ايتعٓسز جعٌ ايكطا٠٤ إعاز٠ إْتاد يًٓليت ٚمل حبَل 
َُٔرٝت اؿسٚز ايتكًٝس١ٜٓ بني ايكطا٠٤  حبعّا يصيو اغت٬ٗنّا يًٓل. ٚبصيو 
ٛٓض ظ٤٬ يف َثٌ ٖصٙ املك٫ٛت: )َٛت امل٪يـ(يت  ٚايهتاب١يت ٚػ٢ً ٖصا ايتك

 ايطاٟٚ ٚايهاحب(يت ٚ)ايؿدكٝات يف ايطٚا١ٜ يٝػت َٔ ؿِ ٚ)ايتُٝٝع بني
 ٚزّ(يت َٚا ؾانٌ ٖصٙ املك٫ٛت ايت ؾُٗت ٚقتٗا ؾُّٗا حبػٝطّٝا ٚاختعايّٝا.

أٓز٣ ايٛقٛف ع٢ً اْؿتاح ايٓل ٚحعٓسز ز٫٫ح٘ ٚقطا٤اح٘ إىل ا٫ْتٗا٤ إىل  عايثّا: ايتٓام:
ِٓ زلاح٘ ايت غٝهٕٛ شلا زٚض نبرل جسّا يف حطٜٛط ايٓعط إيٝ٘ ٚإىل  ٚاذس٠ َٔ أٖ

ِٓ خكٛقٝاح٘يت ٖٚٞ )حؿاعً٘( َع غرلٙ َٔ ايٓكٛم ايػابك١ عًٝ٘ أٚ  أٖ
ٌٓ ْل ٜتؿاعٌ َع غرلٙ َٔ ايٓكٛميت بٌ ميهٔ ايصٖاه أبعس  ٕٖ ن املعاقط٠ ي٘. إ
َٔ شيو بايكٍٛ: إٕ نٌ ْل حٓام. َٚع حبًٛض ايػُٝٝٛطٝكا احػعت زا٥ط٠ 

ػا١ْٝيت ؾكاض إىل جاْب املًؿٛظ املػُٛع ايٓل يتُتٓس إىل ايع٬قات غرل ايً
ٕٖ ايٓل ٫ ٜتؿاعٌ ؾكط َع ْكٛم ؾؿا١ٖٓٝ أٚ  ٚاملط٥ٞ. ٚبصيو مٓت ايتٛٓقٌ إىل أ
 ٖٕ َهتٛب١ ؾكطيت ٚإُْٖا أٜهّا َع ْكٛم َٔ أْع١ُ ع٬َات أخط٣ غرل يػا١ْٓٝيت ٚأ

ٞٓ بٛاغط١ ع١ًُٓٝ )ايتًؿٝغ(يت بص ُٓٓٗا ْعاَ٘ ايًػاْ يو ايٓل ٖٚٛ ٜتؿاعٌ َعٗا ٜه
قاض ايٓل ٫ ْٗا٥ّٝا َٚتعٓسزّا َٔ ظٚاٜا كتًؿ١: ز٫ي١ٓٝ ٚقطا١ٓٝ٥ ٚع٬َاح١ٓٝ. ٚبػبب 
ٟٓ قطا٠٤ إٔ حػتٓؿسٙ; ٭ْٖ٘ َؿتٛح أبسّايت نُا أْٖ٘ ٫ ميهٔ  ٖصا ايتعٓسز ٫ ميهٔ ٭
ٟٓ َٓٗخ آزعا٤ أْٖ٘ ايٛاذس ايصٟ ميهٓ٘ ايهؿـ عٔ ز٫يت٘. ٚنإ ٖصا ٚضا٤  ٭

ٌٓ َٓٗا إٔ دحٝط ظٛاْب قٓسز٠ ٫ ٜتعٓساٖا حعٓسز ايٓعطٜات ٚامل كاضبات ايت دحاٍٚ ن
 .  (28)إىل غرلٖا حاضنّا اجملاٍ يػرلٙ يًٓعط ؾٝٗا َٔ جٛاْب أخط٣
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ٕٖ ع٬ق١ )ايًػاْٝات ايب١ٜٓٛٝٓ( بو)ؼًٌٝ  إشٕيت ميهٓٓا ايكٍٛ َٔ خ٬ٍ َا غبل: إ
ايٓؿأ٠ شلصا ايعًِ  اـطاه( أٚ بو)ايًػاْٝات ايٓك١ٓٝ( ميهٔ إٔ حؿّهٌ أٚىل َطاذٌ

اؾسٜس نُٔ زا٥ط٠ ايًػاْٝات املعاقط٠يت ؾؿٞ ٖصٙ املطذ١ً ايت اغتُطت ذت٢ َٓتكـ 
ايػتٝٓات لس إؾاضات حًُح إىل أْٖ٘ ٜٓبػٞ يًٓل أٚ اـطاه إٔ ٜهٕٛ أغاغّا 
يًسضاغات ايًػا١ْٓٝيت نُا ُححػِّس شيو ٬َذعات )ؾاضٍ بايٞ( ٚ)بًٖٛط( ٚ)نّٝٛ( 

(يت Weinreich ؼ( ٚ)بٓؿٝٓٝػت( ٚ)باٜو( ٚ)ٖاضمتإ( ٚ)ؾاْطاٜذٚ)ًُٖٝػًٝـ( ٚ)ٖاضٜ
ٚغرلِٖ ممٔ ؼٓسعٛا بهٝؿ١ٓٝ ن١ُٓٝٓ أٚ قطدح١ عٔ نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ بايٓل أٚ اـطاه 

 َٔ خ٬ٍ اؿسٜل عٔ يػاْٝات ايه٬ّيت حهٕٛ َٛاظ١ٜ يًػاْٝات ايًػإ ايػٛغرل١ٜٓ.

هْٛ٘ َٔ ايك٥٬ٌ ّ( ب1965 – 1899ؾع٢ً غبٌٝ املثاٍ ٜتُٝٓع ًُٖٝػًٝـ )
ٕٖ ْعط١ٜ ايًػ١ ٖٞ ْعط١ٜٓ ايٓليت ؾٗٛ ٜط٣  ايصٜٔ شلِ ايؿهٌ يف ططح ايؿهط٠ ايكا١ً٥ بأ
ٞٓ نٛاجب ٫ َٓام َٓ٘يت ؾُعطٝات  ٕٖ ؼًٌٝ ايٓل ُٜعَطض ع٢ً ايًػاْ أْٖ٘ َٔ امل٪نَّس أ
ٞٓ حتًدل يف ايٓل )يف نًّٝت٘ ايكك٣ٛ ٚيف نْٛ٘ غرل قًٌ(يت ٖٚصا يسٜ٘ ٫  ايًػاْ

إىل اؾذلاض أْٖ٘ بصاح٘ َٛنٛع ايٓعط١ٜٓيت ٚبعباض٠ أخط٣ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٛنٛعّا ٜ٪زٟ 
إَدلٜكّٝا عطنّٝايت زٕٚ إٔ ٜهٕٛ َٛنٛع َعطؾ١يت ؾايٓعط١ٜٓ اشلًُٝػًٝؿ١ٓٝ حؿذلض ٚقـ 

 ايًػ١ ٚيٝؼ ايٓل. 

ٕٖ ٖسف ايترًٌٝ ٖٛ حعٝني ايع٬قات ايت ح٪ٓغؼ ٭جعا٤  ٜٚ٪نِّس ًُٖٝػًٝـ أ
ٕٛٓ َٔ  ايؿ٤ٞ ٚيٝؼ حعّٝٝٓا ٕٖ ايه١ًٓٝ ٫ حته ٭جعا٤ ؾ٤ٞ َا )ٖٚٛ ايٓل ٖٓا(يت عٝل إ

أؾٝا٤يت ٚيهٔ َٔ ا٫ضحباطاتيت إشا نإ ا٭َط ٫ ٜكتكط ؾكط ع٢ً ع٬قات ٚاضحباطات 
ٕٖ ن١ًّٝ املٛنٛع  ٌٓيت ؾٝتهح َع شيو أ بني ا٭جعا٤يت ٚيهٔ أٜهّا بني ا٭جعا٤ ٚايه

ّا َٔ ايتأيٝؿ١ٓٝ ايب١ٜٓٛٝٓيت ٚميٓع َٔ ٚقـ املسضٚؽ يٝؼ إ٫ مجعّا ي٘يت ٖٚصا َا دحٓسز ْٛع
ٕٓ ايع٬قات ايب١ٜٓٛٝٓ  ٞٓ )ايٓل(يت ظز ع٢ً شيو أ ٞٓ )ايع٬َات( ع٢ً ايؿُٛي حأعرل احملً
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ا٭غاغ١ٓٝ حتّٛطس بني أجعا٤ ايؿ٤ٞيت ٚيٝؼ بني ايؿ٤ٞ ٚأجعا٥٘. إمجا٫ّ أخص ًُٖٝػًٝـ 
ِٝ ٚظّْا يًٓك١ٓٝيت ؾإشا نإ بعني ا٫عتباض ايٓليت ٚيهٔ اإلجطا٤ات ايت طبكٗا عًٝ٘ ٫ حك

ايتُٝٝع بني ايٓل مبؿّٗٛ اـط ايذلنٝيب ٚايٓل مبؿّٗٛ ايٛذس٠يت غرل خانع 
ٛٓضٖايت ؾاإلجطا٤ات  ٕٖ ايٓعط١ٜٓ ٫ حعاجل ايٓك١ٓٝيت ٫ٚ حػتطٝع حك يإلؾهاي١ٝ; ؾٮ

حطنٝب١ٓٝيت ٚحػتعٌُ يف زضج١ ايٓل َؿاِٖٝ  –ايٛقؿ١ٓٝ ٖٞ يف ايٛاقع أقٓاف قطؾ١ٓٝ 
 .(29)ٚايه١ًُ إىل ايسضج١ ايػؿ٢ًيت أٟ زضج١ اؾ١ًُ –عػب حعبرل ضاغتٝٞ  –ز َٚٓاٖخ حعٛ

ٜتٓاٍٚ ايٓل أٚ اـطاه ع٢ً أْٖ٘ َب٢ٓ ؾطٜس قا٥ِ  Pike ٚلس أٜهّا باٜو 
بطأغ٘يت ٫ٚ جيٛظ ايٓعط إيٝ٘ ع٢ً أْٖ٘ حتابع َػًػٌ َٔ اؾٌُيت ٚشلصا أٚجب إٔ ٜٓتػع 

ْٛٓات ْ ّْٛٓا َٔ َه ٞٓيت َؿّٗٛ ايٓرٛ يٝكبح َه عط١ٜٓ ؾا١ًَ حؿٓػط ايػًٛى اإلْػاْ
ٞٓ يكاحل ّْكاز  ٚنصيو أْهط )باٜو( ع٢ً ايًػاْٝني اْكطاؾِٗ عٔ زضاغ١ ايٓل ا٭زب
 ٓٞ ا٭زه َع َا يًُعاؾ١ ايًػا١ْٓٝ َٔ أ١ُٖٓٝ خآق١ يف حكسِٜ ا٭غاؽ املٛنٛع

 .    (30)يٮذهاّ ايٓكس١ٜٓ

َُا أبساٙ َٔ ُٚحعٓس أؾهاض )ت.ى.ؾطٜع( اغتثا٤ّ خآقّا زاخٌ ايً ػاْٝات ايب١ٜٓٛٝٓ ٔي
إؾاضات ن١ُٓٝٓ حٓب٧ عٔ ايتؿاح٘ إىل ظٛاٖط ْك١ٓٝ حػذلعٞ ا٫ْتباٙيت َٚٔ شيو حأنٝسٙ 

 ٕٓ ٌٓ ٚذسات اؾ١ًُ ايت حتبع ا٭ٚىل ايت حبسأ قازع١ ؼتٟٛ زا٥ُّا َٔ ايٓاذ١ٝ "أ ن
ٌٓ مجٌ ايتٛايٞ ز اخٌ ن٬ّ ايع١ًُٓٝ ع٢ً ؾهٌ َا َٔ إؾاضات ايتٛايٞ. ٫ٚ ؼتٟٛ ن

َتٛاقٌ يؿدل َا ع٢ً إؾاضات ايتٛايٞ ٖصٙ ؾكطيت بٌ حهُٗا أٜهّا )َٓطٛقات 
 . (31)"اإلجاب١( ملتهًِ عإ َٛاق٬ّ احملازع١

نُا ٖٞ اؿاٍ يس٣ بعض َعاقطِٜٗ َٔ  –ٖٚصا ايصٟ أح٢ ب٘ ٖ٪٤٫ ايباذثٕٛ 
َعاؾ١ م١ٜٓٛ ٜتعًل بإؾاضات عابط٠ مل حعكبٗا أ١ٜٓ اقذلاذات ذٍٛ  –ايًػاْٝني ايبٜٓٝٛني 

َّٓعُوو١ يًعووٛاٖط ايٓكوو١ٓٝ; ٚشلووصا مل ُحوو٪عِّط َثووٌ ٖووصٙ امل٬ذعووات املتٓوواعط٠ يف َػوورل٠ 
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ٕٖ أقوراه املٓواٖخ املتساٚيو١ اػٗوٛا اػاٖوّا       ايًػاْٝات املأيٛؾ١ )يػاْٝات اؾ١ًُ(; ٭
َعانػّا ٫ ؾّو ؾٝ٘يت ؾا٫ُْٗاى يف ايٓعط إىل ايٛذسات ايكػط٣ ٚاؾُوٌ املؿوطز٠ أٓز٣   

 .(32)ع١ اؿاٍ إىل ا٫ْكطاف عٔ زضاغ١ ايٓل / اـطاه ايهاٌَبطبٝ

ٜٚبسٚ َٔ خ٬ٍ َا غبل إٔ ايًػٜٛني احملسعني ايصٜٔ ٜٓهٕٛٚ ؼوت ايًػواْٝات   
ايب١ٜٓٛٝٓيت قس اختًؿت َٛاقؿِٗ يف َػأي١ َكاضب١ ايٓل ٚزضاغت٘يت ؾٗٓاى ؾطٜول مل ٜتبوازض   

ضاغ١ اؾًُو١ َٚعطٝاحٗوايت زٚمنوا    إىل شٖٓ٘ إعاض٠ َثٌ ٖصٙ ايكه١ٓٝيت ٚضنٔ يف عٛع٘ إىل ز
خٛض ؾُٝا ٜتحاٚظٖا َٔ ايٓكٛم ٚاـطاباتيت ٖٚوصٙ ايؿ٦و١ يف حٓاٚشلوا يًػو١ حطنِّوع      
زا٥ُّا ع٢ً ؼًٌٝ ب١ٝٓ اؾ١ًُ ٚٚقؿٗايت ٫ٚ غُٝٓا ع٢ً ػع٤ٟ ٚذسات يػ١ٜٓٛ ٚحكٓٝؿٗا 
زاخٌ َػت٣ٛ اؾ١ًُيت ٖٚٞ بصيو حكّٛ بتؿتٝت أجوعا٤ مناشجٗوا باقوطٓاع َػوتٜٛات     

ت قػط٣ حكّٛ بتؿطٜعٗوا َؤ خو٬ٍ ايتكوٓٝـيت أٟ غطو١ يتٛظٜوع ايعٓاقوط        ٚٚذسا
ٌٓ َػت٣ٛ َٔ َػتٜٛات ايٛذسات ايكػط٣ ُٜعٓس  بٛاغط١ ايػُات املُٝع٠يت ٚإشا نإ ن
ٌٓ ْعاّ إٔ ػُع بأنًُٗايت َٚٔ شيو  ْعاَّا َٔ ايتكاب٬ت املتبازي١يت ؾإْٖ٘ ٜٓبػٞ ؿك١ًٝ ن

ُٚجووس   َوث٬ّ: ايكووٛحٝات ٚايكوطف. أَووا ايعوو٬د ا   يؿواٌَ يًُعوواْٞ ٚاملٛاقوـيت ؾكووس 
 . (33)َػتر٬ّٝيت ؾُٓرِّٝت ٖصٙ اجملا٫ت جاْبّا

ٖٚ٪٤٫ ميثًٕٛ ايؿ١٦ ايػايب١ َٔ ايًػاْٝني ايبٜٓٝٛنييت ايصٜٔ غاضٚا ع٢ً خط٢ 
)غٛغرل( زٕٚ إٔ ٜطٛضٚا يف إجطا٤احِٗ ايبرث١ٓٝيت قاْعني باؾ١ًُ أندل ٚذس٠ ميهٔ إٔ 

 َٔ ايكهاٜا امُلتعِّك١ باـطاه ٚاؿٛاض أَٛضّا ٖاَؿ١ٓٝ حطاشلا أزٚاحِٗ ايٛاقؿ١يت جاعًني
٫ ٜتطٓطقٕٛ إيٝٗا إ٫ مبا خيسّ غطنِٗ ايكطٜبيت ِٖٚ بصيو مل ٜبتعسٚا عٔ أغتاشِٖ 

ٟٓ ٜكع زا٥ُّا بايٓػب١ إىل زٟ غٛغرل يف ب٪ض٠ ا٫ٖتُاّيت غرل أْٖ٘ "نثرلّايت  ؾايٓعاّ ايًػٛ
ِٖ مل ُحعَط ايٛظٝؿ١ اإلب٬غ١ٓٝ  يٝؼ ٚظٝؿ١ يًصات امُلترسِّع١يت بٌ ٖٛ ْتاد اجتُاعٞيت َٚٔ َع

ايصٟ ٫ ٜهٕٛ  -اؿسٜل  -يسٜ٘ إ٫ أ١ُٖٓٝ عا١ْٜٓٛيت ؾٗٞ حكع بايٓػب١ ي٘ يف فاٍ ايه٬ّ 
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ٚعٝل ايك١ً بايٓػب١ ي٘ إ٫ مبكساض َا ٜتٝح ي٘ َسخ٬ّ إىل ايًػ١يت ٚيصيو مل دحًٌّ ع١ًُٓٝ 
١ٜ; إش قٖػُٗا بايٓػب١ يًُتهًِ إىل ع٬ث ا٫حكاٍ بني ؾطزٜٔ إ٫ ؼ٬ًّٝ غطرّٝا يًػا

َطاذٌ: َطذ١ً ْؿػ١ٓٝيت َٚطذ١ً ؾػٝٛيٛج١ٓٝيت َٚطذ١ً ؾٝعٜا١ٓٝ٥يت حتهطض بايٓػب١ يًػاَع 
ٓٞ  .        (34)"يف حتابع عهػ

ٖٚٓاى ؾطٜل آخطيت ٚخرل َٔ ُُٜثًِّ٘ )بًَٛؿًٝس(يت َْعَط إىل َػأي١ ػاٚظ ذسٚز 
ضاؾهّا إلَها١ْٓٝ إزضاد ايٓل ٚاـطاه نُٔ  اؾ١ًُ ٚبٓٝتٗا ايًػ١ٜٓٛيت ٚآحدص َٛقؿّا

زا٥ط٠ ايًػاْٝاتيت ؾايٓل َٔ ٚج١ٗ ْعطِٖ يٝؼ إ٫ َعٗطّا َٔ َعاٖط ا٫غتعُاٍ 
ايًػٟٛ غرل قابٌ يًترسٜسيت ٚقس حطنٛا بصيو حٓاٚي٘ ٭قراه ايسضاغات ايٓكس١ٜٓ 

أ١ُٖٓٝ  ٚايٓؿػ١ٓٝ ٚا٫جتُاع١ٓٝ ٚغرلٖا َٔ ايعًّٛ ٚاملعاضف ايت حعطٞ يًٓل ٚاـطاه
 بايػ١ يف َكاضباحٗا. 

ٖٚٓاى ؾ١٦ عايث١ ضاٚذت يف زضاغاحٗا بني اؾ١ًُ ٚايٓليت ضاؾه١ ايٛقٛف عٓوس  
ٟٓيت ٚقوس     ذسٚز اؾ١ًُ ايت اؾذلنٗا نثرل َٔ ايًػاْٝني أندل ٚذس٠ يًٛقوـ ايكٛاعوس
أحملٓا إىل بعض َٔ ٖ٪٤٫ ايًػاْٝني آْؿّايت ْٚطغوب ٖٓوا يف ايٛقوٛف ٚقؿو١ َتأْٓٝو١ عٓوس       

مموث٬ّ   Zellig Harrisيػٜٛني َٔ ؾ١٦ ايساضغني ٖصٙيت ُٖٚوا: ظًٜوٝخ ٖواضٜؼ     عاملني
ممووث٬ّ يًُٓووٛشد  E.Benvenisteيًُٓووٛشد ايبٓٝووٟٛ ا٭َطٜهووٞيت ٚإَٝووٌ بٓؿٝٓٝػووت 

ايبٟٓٝٛ ا٭ٚضبٞيت يٓكّٛ بإبطاظ زٚضُٖا ايؿاعٌ يف ٖصا اؾاْبيت ؾكس قٖسّ ٖصإ ايعاملوإ  
١ُٓٝ عاي١ٝ يف ٚقتٗا يف زضاغو١ ايوٓل ٚؼًٝوٌ    ايهبرلإ زضاغات َتُٝٓع٠يت شات ق١ُٝ عً

اـطاهيت ٚنإ شلا ؾإٔ أندل يس٣ عًُا٤ يػو١ ايوٓل يف ايعكوٛز اي٬ذكو١يت مموا جيعًٓوا       
ٕٖ ٖصٙ ا٭عُاٍ املبهِّط٠ ايت قاَا بٗا ميهٔ إٔ حعٓس حتٛجيّا يًسضاغات ٚايبروٛث   ْعتكس أ

 اـطاه. يًػاْٝات ايٓل ٚؼًٌٝايت حٓاٚيت ايٓل يف ٖصٙ املطذ١ً َٔ َطاذٌ ايٓؿأ٠ ا٭ٚىل 
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 ظًٜٝخ ٖاضٜؼ: 1 -1 -2

ُٚيست َٔ ضذِ ايب١ٜٓٛٝٓ  ٕٖ أجط١َٓٝٚ ايٓل قس  حصٖب ؾ١٦ َٔ ايباذثني إىل أ
 – 1909ايٛقؿ١ٓٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً أجط١َٓٝٚ اؾ١ًُ يف أَطٜهايت ُٚحعٓس أعُاٍ ٖاضٜؼ )

ِٓ َطٜسٙ ؾُٝا بعس  -ّ( 1992 عٔ )ؼًٌٝ  –حًُٝص بًَٛؿًٝس ٚأغتاش حؿَٛػهٞ ُع
يت ذٝل قاّ بتكسِٜ زضاغتني ؼت عٓٛإ: (35)اـطاه( َٔ َعامل ايططٜل يف ٖصا ا٫ػاٙ

ّ(يت اْطًل ؾُٝٗا َٔ نطبني 1952عاّ ) Discourse Analysisؼًٌٝ اـطاه 
ٛٓض أٟ ؼًٌٝ يًدطاه َٔ خ٬شلُايت إذساُٖا ٖٞ: ايع٬ق١  َٔ املػا٥ٌ ميهٔ إٔ ُٜتك

ٟٓيت  بني ايًػ١ ٚايثكاؾ١ ٚاجملتُعيت ٟٓ ٚايػًٛى غرل ايًػٛ أٟ ايع٬ق١ بني ايػًٛى ايًػٛ
ذٝل شنط ععٚف ايساضغني عٔ ا٫ٖتُاّ بٗصٙ ايع٬ق١; ٫عتباضِٖ ايػًٛى َٔ قبٌٝ 

 ايعٛاٖط اـاضج١ عٔ ايًػ١.  

ٞٓ ظعً٘ ٜتعٓس٣  ٚأَا املػأي١ ايثا١ْٝ ؾٗٞ: حٛغٝع ذسٚز َٛنٛع ايبرل ايًػاْ
٫ حطز يف قٛض٠ نًُات أٚ مجٌ  -ٚؾكّا شلاضٜؼ  -)اؾ١ًُ( إىل )اـطاه(يت ؾايًػ١ 

ٖٕٛ َٔ ن١ًُ ٚاذس٠ ذت٢ امل٪يَّـ  َٓععي١يت بٌ يف ْل َذلابطيت بس٤ّا َٔ املٓطٛم امُله
١َٓ. ٚيصا ٜٓبػٞ أ٫  ٟٓ ذت٢ املٓاظط٠ ايعا ٖٕٛ َٔ عؿط٠ فًساتيت َٔ اؿٛاض ايؿطز امُله

 .  (36)َٔ خطاه ؾاٌَؼًٌّ اؾٌُ إ٫ يف غٝام ْكٛم زا٥ُّايت باعتباضٖا أجعا٤ 

ُٚحعٓس َباذل ٖاضٜؼ يف زضاغت٘ يًدطاه َسخ٬ّ َٓٗحّٝٓا ٜكعس يف ايترًٌٝ 
َٔ )اؾ١ًُ( إىل )ايٓل(يت ٚشيو خ٬ؾّا يٓٗخ نثرل َٔ عًُا٤ يػ١ ايٓل اي٬ذكني 
 ٌٓ ايصٜٔ ٜطٕٚ نطٚض٠ إٔ ٜٗبط ايترًٌٝ أغاغّا َٔ ايٓليت أٟ اغتٓباط اؾٌُ ٚن

يت ٚيصيو ُعٓس اـطاه يس٣ ٖاضٜؼ َتتاي١ٝ (37)ٔ ايٓلايٛذسات ايًػ١ٜٓٛ ا٭خط٣ َ
ِّٕ فُٛع١ َٓػًك١يت ميهٔ َٔ خ٬شلا َعا١ٜٓ ب١ٝٓ غًػ١ً َٔ ايعٓاقط  َٔ اؾٌُ ُحه
ٞٓ قض. ٚمبكته٢ ٖصا  بٛاغط١ املٓٗح١ٓٝ ايتٛظٜع١ٓٝيت ٚبؿهٌ جيعًٗا يف فاٍ يػاْ
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ٞٓ ع٢ً اـطاهيت ٚ ٛٓضٙ ايتٛظٜع ايصٟ َٔ خ٬ي٘ ايتعطٜـ ٜػع٢ ٖاضٜؼ إىل حطبٝل حك
ٞٓيت ٚيف  ٌٓ ايعٓاقط أٚ َتتايٝات ايعٓاقط ٫ ًٜتكٞ بعهٗا ببعض بؿهٌ اعتباط حكبح ن
كتًـ َٛاطٔ ايٓل; إش إٕ ايتٛظٜعات ايت حًتكٞ َٔ خ٬شلا ٖصٙ ايعٓاقط حعٓبط عٔ 
اْتعاّ َعٝٓٔ ٜهؿـ عٔ ب١ٝٓ ايٓل. ٚقسز ٖصا ا٫ْتعاّ بني َتتايٝات اؾ١ًُ ٜهُٔ 

تٛاظٟ. َٚٔ خ٬ٍ عث٘ عٔ طبكات ايتٛاظٜات املٛجٛز٠ بني ايعٓاقط ؾُٝا ٜػُٝ٘ باي
)أجعا٤ ايٓليت املٛضؾُٝات...( ؾُٝا بٝٓٗا ٚعػب ايذلابطات املٛجٛز٠ بٝٓٗا ٜهبط ب١ٝٓ 
 ٓٞ ايٓليت ٚشيو عٔ ططٜل حؿهٌٝ طبكات ايتٛاظٟ اؿاق١ً يف يٛذ١ شات قٛضٜٔ أؾك

ٍٚٓ ايع٬قات بني ٟٓ. حعٗط يف احملٛض ا٭ ٌٓ مج١ً يف  ٚعُٛز طبكات ايتٛاظٟ زاخٌ ن
ٟٓ ؾإْٖٓا لس حتابع اؾٌُ ذػب حطحٝبٗا نُا ٖٞ عًٝ٘ يف  ايٓل. أَا يف احملٛض ايعُٛز

 . (38)ايٓل املنت

يكس جا٤ت ٖصٙ ايٓتا٥خ ايت أح٢ بٗا ٖاضٜؼ يف زضاغتٝ٘ كايؿ١ ملا نإ َتٛقَّعّا 
ٟٓ يف حًو اٯ١ْٚ ٚغا٥سّا يف عكطٙيت ؾحُٝع ايٓتا٥خ ايت قسضت عٔ ايترًٌٝ  ايًػٛ

٢ُٖ )اؾ١ًُ(يت ٚضأ٣ ٖاضٜؼ أْٖ٘  ٟٓ قكرل ْػبّٝٓايت ُٜػ ناْت حكع حكطٜبّا نُٔ اَتساز يػٛ
ٟٓ عٓس ذسٚز اؾ١ًُيت بٌ نإ  "مل ٜهٔ ٖٓاى َا ٜسعٛ إىل ايٛقٛف مبحاٍ ايترًٌٝ ايًػٛ

١ َا شيو َٔ قبٌٝ ايعاز٠ ايت زأه عًٝٗا ايساضغٕٛ; ٭ِْٖٗ ٚجسٚا يف َا زٕٚ اؾًُ
ٜؿٞ بٛقـ مجٝع ايعٛاٖط ايًػ١ٜٛيت ؾايػطض َٔ ايسضاغ١ ايٛقؿ١ٓٝ ٖٛ ٚقـ كتًـ 
ٔٓ شيو  ا٫غتعُا٫ت ايت حهٕٛ يًٛذس٠ ايًػ١ٜٓٛ يف مجٝع ا٭قٛاٍ َُٗا نإ طٛشلايت يه
ايٛقـ جط٣ يف ايػايب يف ذسٚز اؾ١ًُ ايٛاذس٠ زٕٚ إٔ ُِٜكًَٔل ايساضغني; ٭ِْٗ 

 . (39)ٚجسٚا ؾٝ٘ َا ٜػين"
ٕٖ آضا٤ ٖاضٜؼ يف ؼًٌٝ اـطاه َٚ مل  –نُا ٜط٣ )ضاٜوعض(   -ٔ اؾسٜط بايصنط أ

ُحعطف يف أٚضبا بػوبب طػٝوإ ايسضاغوات ايؿًٝٛيٛجٝٓو١يت ٚحوأعرل َسضغو١ بوطاؽ عًو٢         
ايسضاغات ا٭يػ١ٓٝٓ ؾٝٗايت ؾُٔ خ٬ٍ َسضغ١ بطاؽ عطؾت أٚضبا املساخٌ ا٭ٚىل يًٛيٛد 
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ٟٓيت ؾكس أؾاضت ٖصٙ املسضغ١ ع٢ً غوبٌٝ املثواٍ    إىل ايٓكٛم ٚعاملٗا يف ايسضؽ ايًػٛ
ٟٓ     1929يف َٛنٛعاحٗا املٓؿٛض٠ غ١ٓ ) ٌٓ ْعواّ يػوٛ ّ( إىل إٔ ايٛظٝؿ١ ا٭غاغو١ٓٝ يهو

. ٚشلصا ؾإٕ املودلضات ايوت   (40)حهُٔ يف إْتاد َٓطٛقاتيت أٟ ْكٛم ٚٚذسات يػ١ٜٛ
 أعطٝت أخرلّا يعٗٛض عًِ ايٓل يف أٚضبوا ناْوت ٖوٞ املودلضات ْؿػوٗا ايوت غواقٗا       

. ٚمٔ ٖٓا ٫ ْػتطٝع إٔ ْػرب ٖصا ا٭َط ايصٟ ٜكٓطضٙ (41)ٖاضٜؼ َٔ قبٌ يف أَطٜها
)ضاٜعض( ع٢ً يػاْٝات ايٓل يف َطذ١ً ايتأغٝؼ ٚا٫ظزٖاض; إش غعت عٛث ٖواضٜؼ  
َٚكا٫ح٘ أٚضبا ظُٝع يػاحٗايت ٚأقبح ُعطؾّا يوس٣ َععوِ ايبواذثني ايوصٜٔ ٜهوطًعٕٛ      

ٚؼًٌٝ اـطاه ايتعوطض شلواضٜؼ ٚجٗوٛزٙ يف    بايتأضٜذ ملطاذٌ ْؿأ٠ يػاْٝات ايٓل 
 حٛجٝ٘ َػرل٠ ٖصا ايعًِ اؾسٜس َٔ ؾطٚع عًِ ايًػ١. 

ٕٖ جٗٛز ٖاضٜؼ يف ؼًٌٝ اـطاه ناْت َٛنع زضاغ١ ْٚكس بعض عًُوا٤   ِٖ إ ُع
  ٖٕ يػ١ ايٓل ع٢ً اخت٬ف أجٝاشلِيت ٚإشا أضزْا إٔ ْتتٓبع ٖصٙ املٛاقـ ؾإْٖٓا غٛف لوس أ

ٛا إىل ؾطٜكني: ؾطٜل ٜعطٞ ق١ُٝ عاي١ٝ شلوصٙ ا٭عُواٍ ايوت قواّ بٗوا      ايباذثني قس اْكػُ
ٞٓ ذواٍٚ        ٍٚٓ يػواْ ٍٓ ع٢ً ضٜازحو٘ يف ٖوصا املهوُاضيت باعتبواضٙ أ ٖاضٜؼيت ٜٚط٣ أْٖٗا حس
ٞٓ ظعًو٘ ٜتعوٓس٣ اؾًُو١ إىل اـطواه.       قطاذ١ حٛغٝع ذسٚز َٛنٛع ايبرل ايًػواْ

ٕٖ ٖوصا  ٖٚٓاى ؾطٜل آخط ُٜكٌِّ َٔ ق١ُٝ ٖصا اؾٗسيت ٜٚكٌ  اؿٓس ببعهِٗ إىل إٔ ٜط٣ أ
      ٌٓ ايعٌُ ٫ ميٓت بك١ً إىل ؼًٌٝ اـطاه إ٫ يف ايٓوازض. ٚغوٓكّٛ ٖٓوا بعوطض آضا٤ نو

ٍٚٓيت ٚايصٟ ميٓثً٘:  ؾطٜل َُٓٗا َبتس٥ني بايؿطٜل ا٭

ٕٖ قاٚيو١ )ٖواضٜؼ( يف زضاغوت٘      Hannes Reserٖاْع ضاٜوعض   -1 : ٜوط٣ )ضاٜوعض( أ
ناْووت بساٜوو١ ايٓٗاٜوو١ يًبٜٓٝٛٓوو١   Structural Linguisticsا٭يػوو١ٓٝٓ ايبٜٓٝٛٓوو١ 

ايتكًٝس١ٜٓ; ٭ْٖ٘ ذاٍٚ ٚقـ ايًػ١ َٔ خ٬ٍ مجٌ أغاغ١ٓٝ َتعطِّنّا ملا ًٜركٗا َؤ  
ؼ٬ٜٛت ح٪زِّٟ إىل إْؿا٤ غا٥ط اؾٌُ يف ايًػ١. ٚميهٔ بٛاغوط١ ٖوصٙ ايططٜكو١ إٔ    
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ػُٛض عػب ضأٜو٘.  حؿٓػط نثرّلا َٔ اؾٛاْب ايب١ٜٓٛٝٓ املع١ٜٓٛٓيت إناؾ١ إىل حؿػرل اي
ٕٖ ايبٜٓٝٛٓو١ ايتكًٝسٜٓو١ مل حتعوٓطض إىل        ٕٖ ٖواضٜؼ قوس أؾواض إىل أ ٜٚصٖب ضاٜعض إىل أ
ايٛذسات ايًػ١ٜٓٛ ؾٛم َػت٣ٛ اؾ١ًُ يتبٝٓٔ ايع٬ق١ ؾُٝا بٝٓٗوايت ٚشيوو َوا زعواٙ     

 .(42)٭ٕ ٜكذلح نطٚض٠ ايعٓا١ٜ بترًٌٝ اـطاه َٔ أجٌ ؼكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ

ٕٖ يػواْٝات ايوٓل مل حبوسأ ؾوطض       : ٜوط Van Dijkؾإ زاٜوو   -2 ٣ )ؾوإ زاٜوو( أ
ٚجٛزٖا إ٫ َع بساٜات ايٓكـ ايثاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿوطٜٔيت ذوني ْؿوط ٖواضٜؼ     
زضاغووتني انتػووبتا أُٖٝٓوو١ َٓٗحٝٓوو١ يف حوواضٜذ ايًػوواْٝات اؿسٜثوو١; إش إْٖوو٘ بٗوواحني 
ٞٓ َعاقط ٜعتودل اـطواه َٛنوٛعّا ؾوطعّٝٓا يًوسضؽ       ايسضاغتني مل ٜهٔ أٍٚ يػاْ

ٟٓ ؾرػبيت بٌ إْٖ٘ جاٚظ شيو إىل ؼكٝل قهاٜاٙ ايت نوُٓٗا بطافو٘ بتكوسِٜ    ايً ػٛ
ٞٓ يٓكٛم بعٝٓٗا. ٚقس خطد بصيو عٔ حكًٝس أضغاٙ )بًَٛؿًٝس(  ٍٚٓ ؼًٌٝ َٓٗح أ
  .ٓٞ ِٓ ب٘ ايًػواْ ٟٓ املػتكٌ باإلؾاز٠يت أٚ )اؾ١ًُ(يت ٖٛ َا ٜٗت ٕٖ ايتعبرل ايًػٛ ٜكهٞ بأ

 َ عوواٖط ا٫غووتعُاٍ ايًػووٟٛ غوورل قابووٌ  أَووا )ايووٓل( ؾًووٝؼ إ٫ َعٗووطّا َوؤ 
 . (43)يًترسٜس

ٕٖ ٖٓايو زضاغات غابك١ ٭عُاٍ ٖاضٜؼ ميهؤ إٔ حعوٓس عول ايبوساٜات      َٚع أ
ا٭ٚىل يف ؼًٌٝ اـطاهيت ٖصٙ ايسضاغات قوٖسَت إؾواضات ْكو١ٝ َتٓواعط٠ شات قُٝو١      
 عاي١ٝيت إ٫ أْ٘ قس غاه عٔ أقرابٗا ايٛعٞ ايهاٌَ بأُٖٝو١ َثوٌ ٖوصٙ اإلؾواضات يف    

حػٝرل زّؾ١ ايًػاْٝات اؿسٜث١ قٛه ايٓكوٛم ٚاـطابواتيت ؾًوِ ٜهؤ ٖٓايوو ض٩ٜو١       
جٓس١ٜ ٚٚانر١ ٭١ُٖٓٝ َثٌ ٖصا املؿطٚع ايٓٗهٟٛ ايصٟ دحتواد إىل جوطأ٠ يف ايطوطح    
ٚعُل يف ايترًٌٝيت ٚشلصا جا٤ت ٖصٙ ايسضاغات ؼت عٓاٜٚٔ َتبا١ٜٓ حتؿاٚت يف بعسٖا 

ٜٔ عا١َ حٛذٞ باملهُٕٛ ع٢ً غطاض َا قاّ ب٘ عٔ اـطاه ٚؼًًٝ٘يت ٚمل حأت ؼت عٓاٚ
 ٖاضٜؼ يف زضاغتٝ٘.
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ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٖصٙ ا٭١ُٖٓٝ ايت ٜٛيٝٗا )ؾإ زاٜو( ٭عُاٍ ٖاضٜؼ يف فاٍ 
ٞٓ يٓكٛم بعٝٓٗايت أقٍٛ ع٢ً  ٍٚٓ ؼًٌٝ َٓٗح ؼًٌٝ اـطاهيت ٚنٕٛ ٖصا اؾٗس ميثٌِّ أ

ٕٖ املط٤ ميهٓ٘ إٔ ٜكـ ع٢ً حباٜ ٔ ٚانح يس٣ ؾإ زاٜو يف حكسٜط ايطغِ َٔ شيو إ٫ أ
أ١ُٖٓٝ َثٌ ٖصٙ اؾٗٛزيت شيو أْٓٓا ٚجسْاٙ يف نتاب٘ )ايٓل ٚايػٝام( ٜكٍٛ: "ٜٚكسم 
ْؿؼ ا٭َط ع٢ً أذس امل٪ٓغػني يًػاْٝات ايب١ٜٓٛٝٓ ٖٚٛ ظًٜٝخ ٖاضٜؼيت ٚإٕ نإ 

١ٝٓ )ؼًًٝ٘ يًدطاه( قس ٫ ميٓت بك١ً إىل ؼًٌٝ اـطاه إ٫ يف ايٓازضيت بٌ بٓعط١ٜٓ ايب
 . (44)ايذلنٝب١ٓٝ ايٓر١ٜٛ يًحٌُ"

ؾهثرل َٔ ايعٛاٖط اـآق١ بايًػو١ ايطبٝعٝٓو١ ٖوٞ يوس٣ )ؾوإ زاٜوو( خوٛام        
ِٖ ٫ ميهٔ ٚقؿٗا بؿهٌ ناف يف أؾوهاٍ ايٓروٛ املٛجوٛز٠ )موٛ      خطاب١ٓٝيت ٖٚٞ َٔ َع
اؾ١ًُ(يت ٖٚصا َا ٚقع ؾٝ٘ ٖاضٜؼ; إش إْٖ٘ مل ٜػتطع بططٜكو١ أٚ أخوط٣ ايوتدًل َؤ     

ٞٓ يف ايٓعط إىل ايٓكٛميت ؾايتعازٍ ايتٛج٘  ٫  –ٖٚٛ َٔ أنثط َوا أحٓل عًٝو٘    –ايتٛظٜع
 .  (45)ٜكّٛ يف ايٛاقع إ٫ ع٢ً َبسأ ايذلٓزز ٚايتٛظٜع

ٕٖ  Viehwegerٚؾٝٗؿحووط  Heinemannٖآٜو٘ َووإ   -3 : ٜوط٣ ٖووصإ ايباذثووإ أ
١ُٓ َٔ ٚج١ٗ ْعطٙ اـآق١ باي ترًٌٝ ٖاضٜؼ قس ْكٌ فُٛع١ ايٛغا٥ٌ املٓٗح١ٖٝ املٗ

ٞٓ اؾسٜوسيت         ٟٓ يًحًُو١ )ايتحع٥و١ ٚايتكوٓٝـ ٚايتٛظٜوع( إىل املػوت٣ٛ ايٓكو ايبٓٝٛ
ٟٓ يًٓكٛم. نإ ُٜٗ٘  ٚذاٍٚ بٛاغط١ إجطا٤ات ؾه١ًٓٝ ايتٛقٌ إىل ٚقـ بٓٝٛ
ٖٓا يف املكاّ ا٭ٍٚ نؿـ ا٭قػاّ املتهاؾ١٦ يًعٓاقط أٚ فُٛعات ايعٓاقط املؿطز٠ 

نا١ًَ. ٚنصا ايهؿوـ عؤ حٛظٜعٗوا يف    زاخٌ ؾكطات ن١َٓٝ٬ َذلابط١ أٚ ْكٛم 
ِٖ ؾايٓكٛم بايٓػب١ يو٘ ٖوٞ: حتابعوات يتًوو ا٭قػواّ املتهاؾ٦و١.        ايٓليت َٚٔ َع
ٞٓ شلواضٜؼ قاٚيو١ َؤ          ٚميهٓٓا إٔ ْعٓس ٖوصٙ ايؿهوط٠ ا٭غاغو١ٓٝ ٚاإلجوطا٤ املٓٗحو
ِٓ َؤ املوسخٌ        احملا٫ٚت ا٭ٚىل ي٬قذلاه َٔ ٚقـ ظوٛاٖط ْكو١ٝيت يهؤ ا٭ٖو
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ٞٓ ٖٛ ذكٝ ٕٖ ٖاضٜؼ بٛقؿ٘ ٚاذسّا َٔ أٚي٦و ايًػٜٛني قس ذٓسز ايوٓل  املٓٗح ك١ أ
ٟٓ ٞٓ ٭ٚج٘ ايٛقـ ايًػٛ  .    (46)بأْٖ٘ املٛنٛع اؿكٝك

ٕٖ )ٖاضٜؼ( باعتباضٙ حٛظٜعّٝايت         ٚأَا ايؿطٜل ايثاْٞ َٔ ايباذثني ؾرل٣ أ
ٛٓض ٚا٭زٚات ْؿػٗا ايت ُحرًٌّ بٗا اؾ١ًُيت ٚب ٓا٤ ع٢ً غع٢ إىل ؼًٌٝ اـطاه بايتك

ُٚجِّ٘ إىل ٖاضٜؼ  شيو ؾكس جا٤ت ْتا٥خ زضاغت٘ ب٬ أ١ُٖٓٝيت ٚمل ٜكتكط فاٍ ايٓكس ايصٟ 
ع٢ً ٖصا اؾاْب ؾكطيت بٌ ٖٓايو جٛاْب أخط٣ َتعٓسز٠ قسضت عٔ باذثني ٜكًًّٕٛ 
ٕٖ ؾٝ٘ عػطات حؿهٌِّ َسخ٬ّ ٜتػًٌّ َٔ خ٬ي٘ ايٓكس إىل ؼًًٝ٘  َٔ ق١ُٝ عًُ٘يت ٜٚطٕٚ أ

 ا ٖٓا ايٛقٛف ع٢ً بعض َٔ شيو:يًدطاهيت ٚميهٓٓ

ٜصٖب )زٟ بٛجطاْس( إىل  :Robert De Beaugrandeضٚبطت زٟ بٛجطاْس  -1
ٕٖ قاٚي١ ٖاضٜؼ يف ؼًٌٝ اـطاه متثٌِّ املطذ١ً ايتاي١ٝ ملطذ١ً ايسضاغات  أ
ٕٖ ٖاضٜؼ يف ٖصٙ  ُّ بايسضاغات ايٖٓك١ٝيت ٜٚط٣ أ ايؿًٝٛيٛج١ٓٝ َٔ ذٝل ا٫ٖتُا

ؿّٗٛ ايتر٬ٜٛت ايت ح٪زِّٟ إىل َعاز٫ت ْك١ٓٝ. ٚقس ٚجس ايسضاغ١ قاّ بإزخاٍ َ
َؿّٗٛ ايتر٬ٜٛت ططٜك٘ إىل )ْعّٛ حؿَٛػهٞ( يف َطذ١ً حاي١ٝيت ٚع٢ً ايطغِ َٔ 
ٕٖ ْعط١ٜٓ ايتر٬ٜٛت ٚؾل ْعط١ٜٓ ايتٛظٜعات  ٕٖ )زٟ بٛجطاْس( ٜصٖب إىل أ شيو ؾإ

ٖٕ ْعط١ٜٓ  ٚجست ق٬ًّٝ َٔ ا٫ٖتُاّ يف زضاغات ؼًٌٝ اـطاهيت ٜٚط٣ أ
ايتر٬ٜٛت ايت حتُٓدض عٓٗا ايذلنٝبات ايًػ١ٜٓٛ املُاع١ً ٫ ؽدلْا بؿ٤ٞ عٔ 
ٕٖ ْعط١ٜ ٖاضٜؼ ٫ حٛنح  ع٬قات املعاْٞ بعهٗا بعهّايت ٜٚعين شيو باختكاض أ
اُ٭غؼ ايت حكبح بٗا اؾٌُ َذلابط١ َٔ ايٓاذ١ٝ املع١ٜٓٛٓ يف زاخٌ ب١٦ٝ 

 . (47)ايٓل
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ٜط٣ ٖصإ ايباذثوإ يف   :De Beaugrandeاْس ٚزٟ بٛجط Dresslerزضٜػًط  -2
ٕٖ ٖاضٜؼ قس اؾوتػٌ يف ؼًًٝو٘ يًدطواه     ٞٓ( أ نتابُٗا )املسخٌ إىل ايترًٌٝ ايٓك
ع٢ً َتٕٛ قكرل٠ ٚشات طبٝع١ إؾٗاض١ٜٓ حهثط ؾٝٗا ايتٛاظٜات بؿهٌ ًَُٛؽ. نُا 

ٌٓ مجًو١ حعوٛز إىل بٓٝ      ِّْات املباؾوط٠ جيعوٌ نو ٕٖ اختعاي٘ ايترًٌٝ عػب امله احٗوا  أ
ٚٓي١ٝ: َطنب ازلٞ + َطنب ؾعًٞ. ٚإشا نإ نٌ ْل قاب٬ّ ٭ٕ ٜطجع إىل ٖوصٙ   ا٭
ٕٖ ٖصا ايُٓط َٔ ا٫ختعاٍ ٜكبح ب٬ أ١ُٖٓٝ يف ؼًٌٝ اـطواه;   ايب١ٝٓ ا٭غاؽيت ؾإ
٭ْٖ٘ بسٍ ايعٌُ ع٢ً إبطاظ ايب١ٝٓ اـآق١ ؾٌُ ْل َا يف حػًػًٗايت ٜكـ ايترًٌٝ 

يٝوو١ّ َوؤ َطنبووات ازلٝٓوو١ ٚؾعًٝٓوو١ شات ع٬قووات عٓووس ذووٓس حكسميوو٘ اـطوواه َتتا
     . (48)َع١ٓٓٝ

: ٜكووذله ايٓكووس ايووصٟ ٚٓجٗوو٘  Wiliam O. Hendrickًٜٚٝوواّ ٖٝٓووسضٜو  -3
)ٖٝٓسضى( إىل ٖاضٜؼ َٔ املأخص ايصٟ أزىل بو٘ )زٟ بٛجطاْوس( آْؿوّايت ؾورل٣ ٖوصا      
ٕٖ عسّ ٚجٛز ع٬َات قطدح١ يًطبط يٝؼ ٖٛ ايػبب ايٛذٝس ايصٟ ٜدٓلض  ايباذل أ

ٞٓ يًح٤ٛ إىل ٖصٙ ايب١ٝٓ ٜهُؤ يف   ايًح٤ٛ إىل ايب١ٝٓ ايعُٝك١ يًدطاهيت ؾاملدٓلض ايٓٗا٥
ايعٝٛه املٛضٚع١ يف ططٜك١ َعاؾ١ َػأي١ متاغو ايٓل ع٢ً أغواؽ ضبوط اؾُوٌ    
)ايتبع١ٓٝ(يت ؾكس قاضٕ )ؾإ زاٜو( زضاغ١ ضبط مج١ً بأخط٣ بأَث١ً َاضنٛف املكذلذ١ 

ٕٖ ٖوصا ايوُٓط َؤ ا٫ْتكواٍ ٫ ٜؿٓػوط      يسضاغ١ ب١ٝٓ اؾ١ًُيت ٚشٖب ؾإ ز اٜو إىل أ
غ٣ٛ ٚج٘ ٚاذس َٔ املػأي١ بطَتٗايت ٖٚٛ ايتُاغو ع٢ً َػت٣ٛ ايػٝام ا٭قػط 
)أٟ ايػطح(يت ٚيًتُاغو جاْب آخط ع٢ً َػت٣ٛ ايػٝام ا٭نودل )أٟ املػوت٣ٛ   
ايعُٝل(يت ٖٚٛ خيل ايٛذس٠ ايهوبرل٠ ايتحطٜسٜٓو١ يًوٓل. ٖٚوٞ ٫ حعتُوس عًو٢       

ٕٖ زضاغ١ ايتُاغوو ايعُٝول ٚايتُاغوو    ا٫ْتكاٍ ايٓ ٟٓ ٚذسٙيت ٜٚٓبػٞ ايتأنٝس أ رٛ
ٞٓ َُٗإ َعّايت ٫ٚ ٜٛج٘ ايٓكس إ٫ يًبرٛث ايت حسضؽ ب١ٝٓ ايٓل اغتٓازّا  ايػطر



  )اإلضٖاقات ا٭ٚىل ٚبساٜات ايٓٓؿأ٠( عًِ يػ١ ايٓل 
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إىل ايطبط ايػطرٞ ؾكطيت ٖٚصٙ يف اؿكٝك١ إذس٣ ْكاط ايهعـ اـطرل٠ يف عٛث 
 . (49)ٖاضٜؼ يف ؼًٌٝ اـطاه

ٌٓ َٔ اؾتػٌ بايٓل ٚاـطاه : ٜٛٓج٘ )سلSchmidtسلٝت  -4 َّٓا يه ٝت( ْكسّا عا
ُٓت ٖاضٜؼ ٚغرلٙ َٔ ايباذثني املعاقطٜٔيت ُٜٚؿرل إىل  يف اؿكب١ ايب١ٜٓٛٝٓ ايت ن
ٕٖ )ًُٖٝػًٝـ( ٚ)ٖاضٜؼ( ٚ)ؾطٜع( ٚآخطٜٔ قس  أْٖ٘ يف ايٛاقع قس اعُتطف بأ

ّٓ يف أٚقاؾِٗ ايًػ١ٜٓٛيت ٚيهٔ ٖ٪٤٫ ايًػٜٛني  ٫ ٜطاعٕٛ اؾتػًٛا بايٓل بٛج٘ عا
ُبِعس ايٓل ع٢ً ٚج٘ اـكٛميت ؾًِ جيعًٛٙ َػت٣ٛ ا٫ْط٬م ٚايهابط يسضغِٗ 

ٟٓ بأنًُ٘  .  (50)ايًػٛ

ٕٖ ايسضاغ١ ايؿا١ًَ يًٓل نُا ٖٛ Todorovحٛزٚضٚف  -5 : ُٜػٓحٌ )حٛزٚضٚف( أ
َٓعٛض إيٝٗا يف َكاضباح٘ ٫ حتكًّل إىل َا ٜػُٝ٘ )ٖاضٜؼ( ٚح٬َصح٘ بترًٌٝ 

ٓٗحٝٓت٘ ع٢ً حكطٝع ايٓل إىل ايعٓاقط )عاز٠ ملطنب أٚ عسز اـطاه ايصٟ حطحهع َ
١ْٓٛ َٔ ايعٓاقط ايت  َٔ املطنبات املعح١ُ( اجملتُع١ يف ؾ٦ات ايتٛاظٟ: ؾ١٦ َه
حػتطٝع ايعٗٛض يف غٝام َطابل أٚ َؿاب٘. يصيو ٫ ْٓؿػٌ ملعطؾ١ َا إشا نإ 

ٓاقط َتػا١ٜٚ يًعٓاقط املتػا١ٜٚ املع٢ٓ ْؿػ٘ أّ ٫. بعض اؾٌُ ؼتٟٛ ع٢ً ع
ٕٖ ٖٓاى ع٬ق١ ؼ١ًٜٓٝٛ )َؿّٗٛ  ٚأخط٣ غرل َتػا١ٜٚ. عٓس٥ص غتٛقـ نُا يٛ أ
يتُٝٝع ايتر٬ٜٛت ايتٛيٝس١ٜٓ ٚايتر٬ٜٛت اـطاب١ٓٝ( ألعت عٛث َٛاظ١ٜ ذٍٛ 
عٓاقط اؾ١ًُ ايت ؼتٟٛ إذايتٗا ع٢ً اؾ١ًُ ايػابك١: أزٚات ايتعطٜـيت 

           .                 (51)ايهُا٥ط...إخل

: ٜصٖب )ْٝهٌ( إىل أْٖ٘ ٜطجع اقتكاض Gerhard Nickelجطٖاضز ْٝهٌ  -6
ٟٓ ع٢ً مج١ً َػتك١ً زاخٌ ايب١ٜٓٛٝٓ ايتكٓٝؿ١ٓٝ ؾُٝا ٜطجع إىل  ايترًٌٝ ايٓرٛ
 ٌٓ ٕٖ ايسضاغات ايت حٓاٚيت جٛاْب ْك١ٓٝ يف ظ )بًَٛؿًٝس(يت ٜٚط٣ ٖصا ايباذل أ
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عٔ اإلطاض ايػا٥سيت ٜٚٛجِّ٘ ْٝهٌ ٖٓا  غٝاز٠ مٛ اؾ١ًُ يف حًو اٯ١ْٚ مل ؽطد
ٕٖ نتاه ٖاضٜؼ: )ؼًٌٝ  َُبّٝٓٓا أ ْكسٙ إىل أعُاٍ )ٖاضٜؼ( ٚ)ًُٖٝػًٝـ(يت 
اـطاه( ٫ ُٜعٓس يف ا٭قٌ حٛغٝعّا جملاٍ ايٓرٛيت بٌ أضٜس ب٘ إٔ ٜبرل ايع٬قات 
ٞٓ )ًُٖٝػًٝـ(  ٟٓ ايسمناضن ٕٖ َطًب ايبٓٝٛ بني ايًػ١ ٚايثكاؾ١يت ٜٚػحٌ أٜهّا أ

ٟٓظع ٌٓ ب٬ ْتا٥خ حكطٜبّا بايٓػب١ يًٛاقع ايًػٛ  .  (52)ٌ ايٓل ْٛا٠ عٛث يػ١ٜٓٛ ظ

َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَط ٖصا ايٓكس املٛٓج٘ إىل ٖاضٜؼ ٚجٗٛزٙ يف ؼًٌٝ اـطاهيت 
ؾإْٓٓا ٫ ْػتطٝع إٔ ْٓهط َس٣ ايتأعرل ايصٟ َاضغت٘ حًو ا٭عُاٍ ايت قٖسَٗا يف 

َٚععِ ايباذثني ايصٜٔ ٜ٪ضِّخٕٛ يًٓؿأ٠ غرلٚض٠ يػاْٝات ايٓل ٚؼًٌٝ اـطاهيت 
اؿكٝك١ٓٝ يًػاْٝات ايٓل زاخٌ إطاض عًِ ايًػ١ اؿسٜل ٜبسإٔٚ َٔ جٗٛز ٖاضٜؼ يف 
نتاب٘: )ؼًٌٝ اـطاه(يت ٚجيعًٕٛ َٓ٘ ضا٥سّا يترًٌٝ ايٓكٛميت ٚإٕ نإ َٔ ٖٓات 

بساٜات ٚقع ؾٝٗا ٖاضٜؼ يف ؼًًٝ٘ ؾتًو ٖٞ طبا٥ع ا٭َٛض يف ا٭عُاٍ ايت متثٌِّ اي
ٕٖ أحباع ٖاضٜؼ َٚطٜسٜ٘ قاَٛا بت٬يف  ا٭ٚىل يٓؿأ٠ أٟ عًِ َٔ ايعًّٛيت ٚشلصا لس أ
املآخص ايت ٚقع ؾٝٗا أغتاشِٖيت ٚمما ٜبعل ايعحب إٔ ٜهٕٛ ايصٜٔ ٜكًًّٕٛ َٔ ق١ُٝ 
ايعٌُ ايصٟ قاّ ب٘ ٖاضٜؼ ِٖ َٔ ضٚاز عًِ يػ١ ايٓل املتأخطٜٔيت ٚنأِْٖٗ ٜٓتعطٕٚ 

ميثٌِّ أذسث عًّٛ ايًػإ إٔ ٜؿٓب ٚاقؿّا ع٢ً غاقٝ٘ َٔ اي١ًٖٛ َٔ ٖصا ايعًِ ايصٟ 
ٕٖ نثرلّا َٔ  ا٭ٚىل ايت ظٗط ؾٝٗا نتاه ٖاضٜؼ )ؼًٌٝ اـطاه(يت ع٢ً ايطغِ َٔ أ

ٕٖ َععِ َا ُقسِّّ َٔ عٛث ٚزضاغات يف  -إىل ٚقت قطٜب  -ايباذثني ٚايٓكاز ٜطٕٚ  أ
ٓٚ  ي١ٝ شلصا ايعًِ.فاٍ عًِ يػ١ ايٓل َا ظاٍ ميثٌِّ َكذلذات أ

 إٌَٝ بٓؿٝٓٝػت:  2 -1 -2

يف ذسٜث٘ ؼت ؾكٌ )ايًػاْٝات ٚا٭زه( نُٔ نتاب٘ )ايٓكس  -ُٜؿرل )حازٜٝ٘( 
ّ ناْت ا٭َٛض حػرل نُا يٛ 1960ذٛايٞ عاّ "إىل أْٖ٘  –ا٭زبٞ يف ايكطٕ ايعؿطٜٔ( 



  )اإلضٖاقات ا٭ٚىل ٚبساٜات ايٓٓؿأ٠( عًِ يػ١ ايٓل 
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ٕٖ ْٗطّا جٛؾّٝا قعس إىل غطح ا٭ضض يٝحطف َع٘ أقسّ املٓاٖخ مبا ؾٝٗا  ايعاٖطاح١ٓٝيت أ
ٕٖ ايًػاْٝات ايب١ٜٓٛٝٓ قس بًٛضت حأعرلٖا بؿهٌ ازلني  ٚيٝػطقٗا يف فطاٙ. ٚايٛاقع أ
ٍٚٓ عدل  نبرلٜٔ ُٖا: )ضَٚإ جانٛبػٕٛ( ٚ)إٌَٝ بٓؿٝٓٝػت(يت ٚقس انتؿؿت ؾطْػا ا٭

ايصٟ حٓاٚه يف َكا٫ح٘  -َكاي١ نتبٗا )نًٛز يٝؿٞ ؾذلاٚؽ(يت أَا ايثاْٞ )بٓؿٝٓٝػت( 
ّ ع٢ً ؾهط )ؾطزٜٓإ زٟ غٛغرل( املتحًّٞ يف نتاب٘ )قانطات يف 1950َٓص عاّ 

ؾكس ْؿط نتاب٘ )قهاٜا ايًػاْٝات  –ايًػاْٝات ايعا١َ( بٗسف ْكسٙ ٚػاٚظٙ ؾُٝا بعس 
١َٓ( عاّ   .   (53)"ّ املتهُٔ أغاغٝات أعاع1966٘ايعا

 ٖٕ ّ( بني ععُا٤ 1972 –1902َها١ْ بٓؿٝٓٝػت )"ٜٚصٖب ض٫ٕٚ باضت إىل أ
يًػاْٝني ايصٜٔ ٚزلٛا بتأعرلِٖ نٌ ايعٌُ ايعكًٞ يف عكطْا يتعٓس َها١ْ أق١ًٝيت ا

ؾعًُ٘ ٫ ٜعاٍ إىل ايّٝٛ َؿاضقّا َطحني: إْٖ٘ َؿاضم إظا٤ ايتكايٝسيت َٚؿاضم إظا٤ َا ْػُٝ٘ 
ايطًٝع١ ايػ١ًٗيت أٟ حًو ايت حهٓطض بسٍ إٔ حبرل...يت يكس أٓغؼ بٓؿٝٓٝػت يػاْٝات 

ٟٓ َهإ آخط غ٣ٛ عٓسٙيت ٚإْٖٗا ٫ حٛجس عٓس )حؿَٛػهٞ( ع٢ً جسٜس٠يت ٫ حٛجس يف أ
ٚج٘ اـكٛميت إْٖٗا: )يػاْٝات ايتداطب(يت ؾايعامل نًّ٘ ٜتُؿكٌ ع٢ً ٖصا ايؿهٌ: 
أْا / أْتيت ٚإْٓٓا يٓؿِٗ َٓص٥ص ملاشا نإ بٓؿٝٓٝػت ًٜٓح ع٢ً طٍٛ عُطٙ ع٢ً ايهُا٥ط 

ًٜٓح ع٢ً ايعَا١ْٝ ٚع٢ً ا٫غتٗٝا٤  ايت ٜكاٍ عٓٗا نُا٥ط ؾدك١ٓٝ. نُا ْؿِٗ ملاشا نإ
ٚع٢ً ايتأيٝـ )ٖٚٛ ؾعٌ َؿهٌ ٫غت٬ُى ا٭يؿاظ(يت ٚإْٖٓا يٓؿِٗ أٜهّا ملاشا أقاّ 
بٓؿٝٓٝػت َٓص ٚقت َبّهط جػطّا بني ايًػاْٝات ٚايترًٌٝ ايٓؿػٞيت ٚإناؾ١ إىل شيو 

ٜػتٛعب  ؾإْٖٓا ْؿِٗ َٔ غرل ج١ٗ ملاشا اغتطاع ٖصا املدتٓل بايؿاضغ١ٓٝ ايكسمي١ إٔ
 .(54)"ايبرٛث اؾسٜس٠ يًػُٝٝٛيٛجٝايت ٚنصيو عٌُ ايطًٝع١ ذٍٛ ايًػ١

ٖٚٓا ًُُٜح باضت إىل بعض ا٭ؾهاض ايت ططذٗا بٓؿٝٓٝػت يف زضاغت٘ ايت نتبٗا 
ّيت لس ؾٝٗا ؼسٜسّا ـكا٥ل اـطاهيت ذٝل 1958ذٍٛ )ايصاح١ٝ يف ايًػإ( عاّ 
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ٕٖ ايًػ١ يٝػت أزا٠يت أٟ أْٖٗا يٝػت ؾ٦ّٝا َكٓٛعّا إمنا حهُٔ يف  ٜ٪نِّس ؾٝٗا بٓؿٝٓٝػت أ
ئ ْتٛٓقٌ أبسّا إىل  –نُا ٜط٣ بٓؿٝٓٝػت  –طبٝع١ اإلْػإ ايصٟ مل ٜكٓعٗايت ٚمٔ 

َعطؾ١ حًو ايًرع١ ا٭غطٛض١ٜ ايت قس ٜكٓع ؾٝٗا ضج٬ٕ ايًػ١يت ذت٢ يٛ نإ اإلْػإ 
ٕٖ اإلْػ إ ايصٟ لسٙ يف ايعامل ٖٛ َعع٫ّٚ عٔ اٯخطٜٔ ؾإْٖ٘ ئ ٜتُّهٔ َٔ شيو أبسّايت إ

إْػإ ٜترٓسث إىل إْػإ آخطيت ٚايًػ١ حعًُٓا نٝـ ْعطف اإلْػإيت ٜٚعٛز ايػبب 
ا٭غاؽ يف شيو إىل أْٖ٘ يف ايًػ١ َٚٔ خ٬شلا ٜتؿّهٌ اإلْػإ نؿاعٌيت ٚأْا ٖٛ ايصٟ 
ٜكٍٛ )أْا(يت ٚايصاح١ٓٝ يٝػت غ٣ٛ اْبثام خاق١ٝ أغاغ١ٓٝ َٔ خكا٥ل ايًػ١ يف 

أْا( ٜطحبط بو)أْت(; ٭ْٖ٘ ٫ متهٔ ايدل١ٖٓ ع٢ً ايصات إ٫ عٔ ططٜل ايها٥ٔيت )
املتهازاتيت ٚؾطط اؿٛاض ٖصا ٖٛ ايصٟ ُٜهِّٕٛ ايؿدل; ٭ْٖ٘ ٜتطًب إٔ ٜترٍٛ )أْا( 
إىل )أْت( بؿهٌ َتٓاٚهيت نُٔ خطاه ايؿدل ايصٟ ٜعني ْؿػ٘ بسٚضٙ بٛاغط١ 

ٌٓ ا٭خط٣يت )أْا(. ٖاحإ ايعباضحإ ُٖا عباضحإ َتهاًَتإيت ٚ ٌٓ ايٛاذس٠ َُٓٗا ق ؼ
ٟٓ يًصاح١ٓٝ عدل ع٬ق١ جسي١ٓٝ حؿٌُ )أْا( ٚ)أْت(يت ٚحعطؾُٗا  ٜٚتهٓؿـ ا٭غاؽ ايًػٛ

 عٔ ططٜل ع٬ق١ َتبازي١يت ٚبصيو حٓؿأ ايًػ١ نًّٗا َٔ ايصاح١ٓٝ. 

ٚايهُا٥ط ايؿدك١ٓٝ حٛجس يف ناّؾ١ ا٭يػٔيت ٚايًػإ ايصٟ ٜؿتكط إىل ايتعبرل عٔ 
ي٘يت ٚايهُا٥ط ٫ ؼٌٝ إىل كًٛم َؿطز ٜهٕٛ زا٥ُّا ْؿػ٘ ٫ٚ إىل  ايؿدل ٫ ٚجٛز

ٟٓ ايصٟ ًُٜؿغ ؾٝ٘ ايهُرل ُٜٚرٖسز  َؿّٗٛ ايو)أْا(يت ٚإُْٖا إىل ؾعٌ اـطاه ايؿطز
املترسثيت يف ايًرع١ ايت ٜكٍٛ ؾٝٗا املترسث )أْا( ميتًو ايًػإ نًّ٘يت ٚبايتايٞ ؾٗٛ 

ٕٖ عسزّا نبرلّا َٔ  ًُٜٔرل بٓؿػ٘ بتعبرل ايعَا١ْٓٝ. ٚخيتِ بٓؿٝٓٝػت ذسٜث٘ بايكٍٛ: إ
املؿاِٖٝ ايًػ١ٜٓٛ ايت حعٗط بأؾهاٍ كتًؿ١يت إشا أعسْاٖا إىل إطاض اـطاهيت ايصٟ ٖٛ 
ٕٖ حًو ٚذسٖا  ايًػإيت ايصٟ ٜٓٗض ب٘ اإلْػإ املتهًِيت ٚإىل ؾطط ايصاح١ٓٝ املتبازي١يت ؾإ

ٟٓ أَطّا ممهّٓا  .   (55)ايت ػعٌ ايتٛاقٌ ايًػٛ
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ٕٖ َٛقـ )بٓؿٝٓٝػت( يف زضاغت٘ يًػ١ ٜأحٞ َٔ خ٬ٍ ايسع٠ٛ ٚب ٓا٤ ع٢ً شيو ؾإ
إىل نطٚض٠ إجياز ْعط١ٜٓ يػا١ْٓٝ أنثط ٚاقع١ٓٝيت ٖٞ ْعط١ٜٓ ايكٍٛ )ْعط١ٜٓ ايتًؿغ(يت حهٕٛ 
قازض٠ ع٢ً إٔ حأخص يف اؿػبإ بعض ايكهاٜا ايًػ١ٜٓٛ يف ايًػاْٝات اـطاب١ٓٝيت ٫ غُٝٓا 

ٌٓ اؾٛاْب ايصاح١ٓٝ ٚايؿ دك١ٓٝ يًؿطز املتهًِّ ايت ػٓػس بٛنٛح ٚحذلى آعاض حسخً٘ يف ن
ع١ًُٓٝ ايكٍٛ. ٚيف اػاٙ ٚانح مٛ ػاٚظ ايًػاْٝات ايػٛغرل١ٜٓ ُٜرٓبص بٓؿٝٓٝػت زضاغ١ 
)اؾ١ًُ( ٚذس٠َ حعبرل خطاب١ٓٝ حػُح با٫ْتكاٍ َٔ فاٍ ايًػإ ََْػكّا َٔ ايع٬َات 

قؿ٘ أزا٠ حٛاقٌيت ٚذٝل ايتعبرل ٖٛ )اـطاه(يت يًٓخ عاملّا آخط ٖٛ عامل ايًػإ بٛ
ايصٟ ٜٓعط إيٝ٘ بٓؿٝٓٝػت باعتباضٙ املًؿٛظ َٓعٛضّا إيٝ٘ َٔ ٚج١ٗ آيٝات ٚعًُٝات 
اؾتػاي٘ يف ايتٛاقٌيت ٚاملككٛز بصيو ايؿعٌ اؿٟٝٛ إلْتاد ًَؿٛظ َا بٛاغط١ َتهًِ 

ٓسز بٓؿٝٓٝػت َعٝٓٔ يف َكاّ َعٝٓٔيت ٖٚصا ايؿعٌ ٖٛ ع١ًُٓٝ ايتًؿغيت مبع٢ٓ آخط دح
 ٍٓٚ ٌٓ حًّؿغ ٜؿذلض َتهًُّّا َٚػتُعّايت ٚعٓس ا٭ اـطاه مبعٓاٙ ا٭نثط احػاعّا بأْٖ٘: ن
ٖسف ايتأعرل يف ايثاْٞ بؿهٌ َا َٔ ا٭ؾهاٍيت ٚميهٔ شلصٙ اـطابات إٔ حهٕٛ ؾؿ١ٜٓٛ 
أٚ َهتٛب١يت إشا حعًل ا٭َط بايب٬غ١ أٚ بايطغا٥ٌ أٚ باملصنطات أٚ باملػطح أٚ بايهتب 

 .(56)يتع١ًُٓٝٝا

ٚإشا نإ )ٖاضٜؼ( ُٜكسِّّ ؼسٜسٙ يًدطاه اْط٬قّا َٔ حعطٜـ )بًَٛؿًٝس( 
يًح١ًُ عدل حأنٝسٙ ع٢ً ٚجٛز اـطاه ضّٖٝٓا بٓعاّ َتتاي١ٝ َٔ اؾٌُ حكسّ ب١ٝٓ 
ٕٖ حعطٜـ بٓؿٝٓٝػت يًدطاه غٝهٕٛ ي٘ َٔ َٓعٛض كتًـ أبًؼ ا٭عط يف  املًؿٛظيت ؾإ

ٕٖ اؾ١ًُ ؽهع جملُٛع١ َٔ ايسضاغات ا٭زب١ٓٝ ايت حك ّٛ ع٢ً زعا٥ِ يػا١ْٓٝيت ؾٗٛ ٜط٣ أ
اؿسٚز; إش ٖٞ أقػط ٚذس٠ يف اـطاه. َٚع اؾ١ًُ ْذلى فاٍ ايًػاْٝات ْعاَّا 
ُٓٔ ع٬َات ٚيٝؼ ع١َ٬ ٚاذس٠يت ْٚسخٌ إىل  ٕٖ اؾ١ًُ حته يًع٬َاتيت ع٢ً اعتباض أ

اـطاه. ٚبإقا١َ ٖصا ايتُٝٝع فاٍ آخط ذٝل ايًػإ أزا٠ يًتٛاقٌ ْعٓبط عٓ٘ بٛاغط١ 
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جيعًٓا بٓؿٝٓٝػت أَاّ فايني خيتًـ أذسُٖا عٔ اٯخطيت ٚإٕ ناْا ُٜعأْكإ ايٛاقع 
ايٛاذسيت ٜٚكسَإ حبعّا يصيو يػاْٝتني كتًؿتنييت ٚإٕ ناْت ططقُٗا حتكاطع زا٥ُّا. 
ؾٗٓاى َٔ ج١ٗ: ايًػإ فُٛع١َ ع٬َات َػتدًك١ بٛاغط١ إجطا٤ات قاض١َيت َٚٔ 

أخط٣: ٖٓاى ػًٞ ايًػإ يف ع١ًُٝ ايتٛاقٌيت ٚحبعّا يصيو حػسٚ اؾ١ًُ َٓت١ُٝ ج١ٗ 
 .(57)إىل اـطاهيت ٚميهٔ حعطٜؿٗا بأْٖٗا ٚذس٠ خطاه

ٌٓ ؾ٤ٞيت ؾإشا  يكس غٝٓطت زضاغات بٓؿٝٓٝػت ؾُٗٓا يٮزه; ٭ْٖ٘ يػ١ قبٌ ن
١ًُٓ باملع٢ٓيت ٚشلصا نإ يتًو ا يسضاغات زٚض ناْت ايًػ١ َآزح٘ ٚأزاح٘يت ؾٗٞ َآز٠ ق

أغاؽ يف حٛجٝ٘ حًو ا٭عُاٍ ايت جعًت َٔ ايًػاْٝات أزا٠ ؾاع١ً يف ؼًٌٝ 
ايٓكٛم ا٭زب١ٓٝيت ٚبٛذٞ َٔ أؾهاضٙ يف ٖصا املهُاض ألع )ٖٓطٟ ؾٝٓطٜـ( زضاغت٘ 

ّيت يتهٌُ املباز٨ ايت ططذٗا 1964ايت بعٓٛإ: )ايعَٔيت ايػطزيت ٚايتعًٝل( عاّ 
ي١ٝ عٌُ كتًـ ا٭جٓاؽ ا٭زب١ٓٝ بؿهٌ أؾهٌيت بٓؿٝٓٝػتيت ٚحطٛضٖا يتؿُٗٓا آ

ٚاْط٬قّا َٔ بعض ايٓكٛميت ؾكس ضؾض )ؾٝٓطٜـ( ايٛقٛف عٓس ذسٚز اؾ١ًُ ايت 
اؾذلنٗا بعهِٗ )بًَٛؿًٝس ٚيْٝٛع(: )أندل ٚذس٠ يًٛقـ ايكٛاعسٟ(يت ٚاقذلح َٓٗح٘ 

يس٣  –ؾا٭َط  يف ا٭يػ١ٓٝٓ ايٓك١ٓٝيت ايت ُٜؿذلض إٔ حهٕٛ حطٜٛطّا يٮيػ١ٓٝٓ ايب١ٜٓٛٝٓيت
ٜتعًل َٔ بني فُٛع١ أخط٣ َٔ ا٭َٛض بتؿحرل إطاض املكطع يف عًِ  –ؾٝٓطٜـ 

ٚظا٥ـ ا٭قٛاتيت ٚإطاض ايه١ًُ يف عًِ املعاْٞيت ٚحؿحرل اؾ١ًُ يف عًِ ايذلانٝب 
ٍٓ َٔ ايع٬َات ايًػ١ٜٓٛ بني  بٛج٘ خام. ٜٚترسز )ايٓل( يسٜ٘ ع٢ً أْٖ٘ حعاقب زا

 .        (58)كاٍ )نحع٥ٞ غ٬ف ايهتاه َث٬ّ(اْكطاعني ٚانرني يف ا٫ح

ٕٛٓ بٓؿٝٓٝػت ايهثرل َٔ املطٜسٜٔ ٚايهثرل َٔ املٓاؾػنييت إ٫ أْٖ٘  نُا  –ٚيكس ن
ٞٓ ايصٟ عاف ع٢ً ٖاَـ  -ٜصٖب حازٜٝ٘  اْتكط يكؿا٤ َٝاٖ٘ ايعُٝك١. ؾٗصا ايًػاْ

إىل نطٚض٠ ايب١ٜٓٛٝٓيت ٚقبٌ إٔ حعطف ايًػاْٝات ايٓك١ٓٝ أٚىل خطٛاحٗا زعا قطاذ١ 
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ٛٓض )غٛغرل( يًػإ نع٬َاتيت ٚؾتح ايباه أَاّ اػاٖات جسٜس٠ يًبرل  ػاٚظ حك
ٞٓيت ُحُهِّٔ َٔ َعاْك١ فا٫ت بني  يػ١ٜٛيت حهٕٛ أضذب َٔ )اؾ١ًُ( شاحٗا َثٌ  –ايًػاْ

)اـطاه( ٚق٫ّٛ جملاٍ عدل يػٟٛ ٜػُح بايٛقٛف ع٢ً ايٓكٛم يف نًّٝتٗا 
 .    (59)ٚسلٛيٝتٗا

َا غبليت ؾإشا َا أضزْا إٔ ُْكِِّ ا٭عُاٍ ايت جٓرت إىل زضاغ١ ٚبٓا٤ّ ع٢ً 
ايعٛاٖط ايٓك١ٓٝ يف اؿكب١ ايب١ٜٓٛٝٓ بؿهٌ عاّيت ؾإْٓا غٛف لس أْٖٗا غايبّا مل ؽطد عٔ 
ّٓ ايصٟ غاضت عًٝ٘ ايًػاْٝات ايب١ٜٓٛٝٓ يف َكاضبتٗا يًح١ًُ ٚأبٓٝتٗا َٔ  اإلطاض ايعا

يف ؾذل٠ "س أؾاض إىل شيو )زٟ بٛجطاْس( بكٛي٘: ذٝل ايتكٛضاُت ٚآيٝات ايٛقـيت ٚق
ِٕ أزخٌ ايٓل  ٞٓ َؿه٬ت قػط٣; بأ عًِ يػ١ ايٓل املبّهط أذسث عًِ ايًػ١ ايٛقؿ
)نُا قٌٝ( ببػاط١ بٛقؿ٘ )ٚذس٠ شات ضحب١ أع٢ً( حاي١ٝيت شيو َث٬ّ ذني اؾذلن٘ 

١ًُ )ن٬ٚؽ ٖحط( ٚذس٠ ضابع١ يف طبع١ جسٜس٠ يهتاب٘: ؾكس قاض َٔ املِْٛٝ ٚايه
 . (60)"ّ(1976ّ(يت بعس شيو املِْٛٝ ٚايه١ًُ ٚاؾ١ًُ ٚايٓل )1971ٚاؾ١ًُ )

ؾإزخاٍ ايٓل نُٔ ٖصٙ املػتٜٛات ٚقاٚي١ إغكاط أزٚات ٚقـ اؾ١ًُ 
ٚٓاز عًِ يػ١ ايٓل يف  ٚؼًًٝٗا عًٝ٘ أعبت عسّ نؿاٜتٗا ٚجسٚاٖا يس٣ نثرل َٔ ض

َا ح٬ٖا(يت ؾب١ٝٓ ايٓل كتًؿ١ اؿكب ايتاي١ٝ )َطذ١ً ْٗا١ٜ غتٝٓات ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٚ
عٔ ب١ٝٓ اؾ١ًُيت ؾا٭ٚىل حٓسضد نُٔ ٚذسات ا٫غتعُاٍ ٚايثا١ْٝ حٓسضد نُٔ 
ٚذسات ايٓعاّيت ٚايٓل/ اـطاه بٗصا ميثٌِّ ايتركٝل ا٭قٌٝ يًػ١ يهْٛ٘ ميثٌِّ 

ا٫عتٓا٤  -ٚؾكّا ٭محس املتٛنٌ  –ايٛغ١ًٝ ايؿع١ًٓٝ يًتٛاقٌ بني ايٓاؽيت ٚشلصا ٫ ٜػتكِٝ 
ع٢ً أغاؽ  –نُا ؾعًت شيو بعض ايسضاغات ايب١ٜٓٛٝٓ  –غكا٥ل ايٓل ايكٛض١ٜٓ 

أْٓ٘ ََْػل َٔ ايٛذسات ٚايذلانٝب املػتك١ًّ ٚاجملٓطز٠ زٕٚ إٔ حٗتِ غكا٥ك٘ ايس٫ي١ٓٝ 
يت ٚبٓا٤ ع٢ً شيو (61)ٚايتساٚي١ٓٝ ايت حتؿاعٌ بؿهٌ ًَرٛظ َع اـكا٥ل ايكٛض١ٜٓ
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ٕٖ يب١ٝٓ اؾ١ًُ َكاضبات ٚٚغا ٥ٌ عل خآق١ ٫ ميهٔ حهٝٝؿٗا ٚحٓؿٝطٗا يتٓطبل ع٢ً ؾإ
 ايٓل / اـطاه ٚبٓٝت٘ َُٗا بًػت زضج١ اإلعٓات.

 ايًػاْٝات ايٓتر١ًٜٓٝٛ ايٓتٛيٝس١ٜٓ: 2 -2

نإ ايًػإْٝٛ ذت٢ َٓتكـ ايػتٝٓات ٜٓعطٕٚ إىل اؾ١ًُ ٚذسٖا ع٢ً أْٖٗا 
ِٖ َتاذ١ ايٛذس٠ ا٭غاغ١ٓٝ يف عًِ ايًػ١يت ٖٚٞ أندل ٚذس٠ ميهٔ حعٝٝ ٓٗايت َٚٔ َع

ٞٓ يعًِ يػ١ اؾ١ًُ يف أج٢ً قٛض٠ يف  ٟٓيت ٜٚٓتهح ٖصا املٛقع ا٭غاغ يًٛقـ ايًػٛ
 ٫ ٌٓ ٟٓ َػتك حعطٜـ بًَٛؿًٝس يًح١ًُ حعطٜؿّا ؾهًّٝا قاضَّا: )اؾٌُ ؾهٌ يػٛ
ٌٓ ايُٓاشد غرل  ٕٖ ن ٟٓ أندل َٓ٘(. بٝس أ ٟٓ ؾهٌ يػٛ ٟٓ حطنٝب مٛ ُٓٓ٘ َٔ خ٬ٍ أ ٜته

يتٛٓج٘ نصيو حٓطًل ذت٢ اٯٕ ع٢ً مٛ بسٖٞ َٔ اؾ١ًُ بٛقؿٗا ايٛذس٠ ايب١ٜٓٛٝٓ ا
ايًػ١ٜٓٛ ايهدل٣يت ٚنصيو ذني اغتٓبطت قٛاعس يتػًػٌ اؾٌُ ُعٖست اؾ١ًُ ايػابك١ 
ُٚغِّع بصيو ؼًٌٝ  ايػٝاَم ا٭قػط ايصٟ حطحبط ب٘ ايب١ٝٓ ايٓر١ٜٓٛ يًح١ًُ اي٬ذك١. ٚقس 

َٚع شيو مل ٜتػٝٓط ؾ٤ٞ عٔ بس١ٖٝ اؾ١ًُيت بٛقؿٗا  اؾ١ًُ املؿطز٠ إىل ؼًٌٝ ؾًُتنييت
أع٢ً ٚذس٠ يػ١ٜٓٛ. ٚمما جيب إٔ ٜ٪نَّس بؿس٠ أْٖ٘ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ قس ؼّكل قسض نبرل 

 .(62)يًػا١ٜ َٔ ايسق١ يف ٚقـ أب١ٝٓ اؾٌُيت ٚغآق١ َٔ ا٭ما٤ ايتر١ًٜٓٝٛ ايتٛيٝس١ٜٓ

ػاٙ ا٭ما٤ ايب١ٜٓٛٝٓ ايكا١ُ٥ ع٢ً ٚاختًـ اػاٙ ا٭ما٤ ايتر١ًٜٓٝٛ ايتٛيٝس١ٜٓ عٔ ا
ٍٚٓ ع٢ً اؾٛاْب املٓطك١ٓٝ يف ايًػ١يت ٚقاض  ٞٓ َٔ ذٝل حطنٝع ا٫ػاٙ ا٭ ا٫ػاٙ ايٛقؿ
دحٓسز َٛنٛع٘ بأْٖ٘: قسض٠ املتهًِ املدتل يًػ١ َا ع٢ً بٓا٤ عسز نبرل غرل قٓسز َٔ 

ٟٓ أْٖ٘ ٜٓب ُّٓا ٫ اؾٌُ ٚؾُٗ٘يت ٜٚؿذلض يف شيو ايؿهٌ شاح٘ يٓعاّ قاعس ػٞ إٔ ٜٛيِّس ن
ْٗا٥ّٝا َٔ مجٌ يػ١ َا. قا٫ّٚ بصيو إٔ ُٜٓؿ٧ منٛشجّا يػّٜٛا قاضَّا ظٗطت املؿاضق١ بني 
ٕٖ ا٭يػ١ٓٝٓ ايتر١ًٜٓٝٛ قس ضّنعت ع٢ً إجياز  ٞٓ; شيو أ ؾهً٘ املثايٞ ٚٚاقع ايًػ١ ايتطبٝك
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ٞٓ ٜترٓسع٘ املترٓسث ا٭قٌٝ بايًػ١يت ٖٚٛ أَط ٫ ٜت ٟٓ َثاي رّكل عاز٠ يف منٛشد يػٛ
 . (63)ايٛاقع

ٚيف ٖصا ايكسز ُٜبِّٔ )ض٫ٕٚ باضت( ٚج٘ املؿاضق١ ايت ميهٔ إٔ حكع ؾٝٗا ْعط١ٜٓ 
حؿَٛػهٞ يف َكاضبتٗا يًح١ًُ يف ذاٍ اغتُطاض قاذب ايٓعط١ٜٓ يف ٚنع ا٭طط 
ٚايدلاَخ ايًػا١ْٓٝ بعٝسّا عٔ املُاضغ١ ايؿع١ًٓٝ يًػ١ َٔ خ٬ٍ ْكٛم ٚخطاباتيت 

ؾاؾ١ًُ حطاحب١ٓٝيت ٚإْٖٗا يتػتًعّ أْٛاعّا َٔ ايتبع١ٓٝ ٚايتعًٝل ٚايتعس١ٜ ذٝل ٜكٍٛ: "
ٕٓ اؾ١ًُ  ايساخ١ًٝيت ٚبٗصا ٜهٕٛ متاَٗايت ؾهٝـ ميهٔ يٓعاّ حطاحيٓب إٔ ٜبك٢ َؿتٛذّا؟ إ
ٕٖ املُاضغ١  قس مّتتيت ٚإْٖٗا يع٢ً ٚج٘ ايترسٜس: ٖصا ايًػإ عٝٓ٘ ايصٟ انتٌُ. غرل أ

ٕٖ اؾ١ًُ اْتكاه ٫ يف ٖصا ايؿإٔ ؽتًـ عٔ  ايٓعط١ٜٓيت ْٚعط١ٜٓ )حؿَٛػهٞ( حكٍٛ: إ
ٜتٓا٢ٖ )أٟ قاب١ً يًتٓؿٝط بؿهٌ ٫ ٜتٓا٢ٖ(يت ٚيهٔ املُاضغ١ حطغِ ع٢ً إْٗا٤ اؾ١ًُ 
ٞٓ يٝتُثٌ يف ؾهٌ اؾ١ًُ املٓت١ٝٗ حطنٝبّٝا. ٚيٓأخص أٜهّا  ٌٓ ْؿاط إٜسٚيٛج ٕٖ ن زا٥ُّايت ٚإ

ٌٓ عباض٠ َٓت١ٝٗ ٜتٗٓسزٖا اـطط بإٔ ٖصٙ ايعباض٠ يو)جٛيٝا نطٜػتٝؿٝا( َٔ ق ٕٖ ن ؿاٖا: إ
حهٕٛ إٜسٜٛيٛج١ٓٝ. ٚؾع٬ّ ؾإٕ غًط١ ا٫ْتٗا٤ ٖٞ ايت ؼٓسز ايتُّهٔ يف بٓا٤ اؾ١ًُيت 

ٕٖ ا٭َط ٜتعًل بهٝؿ١ٓٝ عٌُ عًٝا مٓت اؿكٍٛ عًٝٗا بكعٛب١  –ُٚحعِّٔ  عٛاٌَ  –نُا يٛ أ
 .    (64)اؾ١ًُ..."

ٟٓ إٔ ٜبسأٚا َٔ ايططف اٯخط ٚيكس ؾٓهٌ عًُا٤ ايٓرٛ ايت ٞٓ ايتٛيٝس رًٜٛ
بايكٛاعس َٔ ذٝل ٖٞ فُٛع١ َٔ ايهٛابط ايت ؼٓسز َا ٜٓتُٞ إىل ايًػ١ َٚا ٫ 
ْٛٓات املطّنب١ )َُٗا  ٌٓ امله ٕٓ ن ٜٓتُٞ إيٝٗايت ٚحأٓجٌ ايٓعط يف َػأي١ ايؿٍُٛيت باؾذلاض أ

ْٛٓات ايبػٝ ط١ باغتعُاٍ نثطت( ميهٔ اغتدطاجٗا َٔ فُٛع١ قسٚز٠ َٔ امله
ايهٛابط املٓاغب١يت ٚيكس ٚنعت ٖصٙ ايهٛابط عٝل حٓتخ فُٛعات ٫ ْٗا١ٓٝ٥ َٔ 
ٞٓ; ٭ْ٘  ٟٓ أندل يف طُٛذ٘ نثرلّا َٔ ايتٓاٍٚ ايٛقؿ اؾٌُ. ٚبٗصا ٜهٕٛ ايتٓاٍٚ ايتٛيٝس
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٫ ٜكٓع با٫قتكاض ع٢ً حٓعِٝ مجٝع أؾهاٍ ايٛقا٥ع ايًػ١ٜٓٛيت ٚإمنا ٜٓعع أٜهّا إىل إٔ 
إْٓ٘  –نُا ٜصٖب زٟ بٛجطاْس  –٫ّ ملا ٫ ٜكع َٓٗا. ؾإشا أضزْا ايترسٜس قًٓا ٜٓتخ أؾها

ٟٓ ذاٍ يهْٛ٘ ٜعذلف باقتكاضٙ ع٢ً حٓاٍٚ اإلَهاْات  يٝؼ مّٛا ٭ؾهاٍ ايٛقا٥ع بأ
 .(65)ندل٣ ايتحطٜس١ٜٓيت أَا ا٫غتهؿاف ايتحطٜيب يكسم ٖصا ايٓرٛيت ؾُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ قعٛب١

ٕٖ حؿَٛػهٞ ٜهٓطض حأنٝ س اغتك٬ٍ ايٓرٛ عٔ املع٢ٓيت ذاٍٚ ايٓرٛ َٚع أ
ٞٓ اشلطه َٔ َػٓب١ قكٛض ؾهط٠ ايتٛظٜع ايت جا٤ بٗا ٖاضٜؼيت ؾؿطع حؿَٛػهٞ  ايترًٜٛ
ٌٓ ايتٛظٜعات املكبٛي١ يف ايًػ١يت ٖٚهصا  يف إْؿا٤ ْعاّ َٔ ايكٛاعس ايتحطٜس١ٜٓ ايت حٓتخ ن

ٍٛٓ ا٫ْتباٙ عٔ ؼًٌٝ ايهثرل َٔ ا٭َث١ً إىل إْؿا٤ ايكٛا ٍٛٓ يف ؼ عسيت ٚمل ٜ٪ٓز ٖصا ايتر
ٌٓ َثاٍ كايـ يًكٛاعس ايػابك١ نإ  ٕٖ ن جٖٛطٙ إىل حبػٝط ايبرل يف ايًػاْٝات; ٭
ٞٓ قكّٓا  غببّا يف ْؿأ٠ قٛاعس جسٜس٠يت ؾهإ شيو َٔ عٛاٌَ قرلٚض٠ ايُٓٛشد ايترًٜٛ

 نس ايتدط١٦ َٔ ذٝل ٖٛ ْعط١ٜٓ.

ٌٓ ْٛاذٞ ايكٛض٠ ٖصايت َٚٔ ا٭َٛض ايتكًٝس١ٜٓ يف ايػُٝٝٛطٝكا إٔ  ِٖ حكٓٝـ ن ٜت
ِٓ حكٓٝـ  ٌٓ ْٛاذٞ املع٢ٓ ؼت َؿّٗٛ ايس٫ي١يت نُا ٜت ايؿه١ًٝ ؼت َؿّٗٛ ايٓرٛيت ٚن
 ٓٞ ٟٓ ايترًٜٛ ٞٓ يًػ١ ؼت َؿّٗٛ ايتساٚيٝاتيت ٚيكس بسأ املٓٗخ ايتٛيٝس اؾاْب ا٫غتعُاي

جعًٗا حؿػرلّا مبحُٛع١ ذٓط٠ َٔ ايكٛاعس ايٓر١ٜٓٛ يع٬د ايًػ١ نًّٗا. أَا ايس٫ي١ ؾكس 
يًحٌُ ايت ٜٓتحٗا ايٓرٛ بعس متاّ إْتاجٗايت ٚأَا ا٭غطاض ايتساٚي١ٓٝ ؾكس أنٝؿت يف 
بعض ايُٓاشد بٛقؿٗا َطذ١ً ٫ذك١ َٔ ايتؿػرل; مما انطط ٖصا املٓٗخ إَا إىل ػاٌٖ 
ايتؿاعٌ بني ٖصٙ ايعٛاٌَ ايث٬ع١ يف اإلْتاد ٚايؿِٗ ايؿعًٝني يًه٬ّيت ٚإَا إىل إعاز٠ 

شيو نًّ٘ يف قٛاعس م١ٜٓٛ اعتباط١ٓٝ. ٚيف عطض بسٌٜ ملا حكٓسّ مٖت إعطا٤ املع٢ٓ زٚضّا  بٓا٤
ٚٓيّٝا َٓص ايبسا١ٜ ؾُٝا عطف باغِ ايس٫ي١ ايتٛيٝس١ٜٓيت َٚع قطف ايٓعط عٔ ايكهاٜا  أ
املؿٓك١ً عٔ بٓا٤ ايكٛاعس أؾاض ايٓعاع ذٍٛ ٖصٙ ا٭َٛض إىل َػأي١ أغاغ١ٓٝ حتعًّل ببٓا٤ 

 .(66)١مناشد ايًػ



  )اإلضٖاقات ا٭ٚىل ٚبساٜات ايٓٓؿأ٠( عًِ يػ١ ايٓل 

 جاَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايًػات ٚآزابٗاف١ً                                                          166

ٞٓ َٔ ٚج١ٗ ايٓعط  ٚبٓا٤ ع٢ً َا غبل ُحعٓس قٛض اؾ١ًُ يف ايٓرٛ ايترًٜٛ
ِٖ جيطٟ شلا بعس  ٍٚٓ ا٭َط بٛقؿٗا منطّا مّٜٛايت ُع ايع١ًُٓٝ قايب١ٓٝ; إش جيطٟ حٛيٝس اؾ١ًُ ٭
ٌٓ ؾطح ايٓٛاذٞ  ٞٓيت ٚأخرلّا ٜأحٞ ٚيٛ يف بعض ايكٛض ع٢ً ا٭ق شيو حؿػرل ز٫ي

ِٗ ٖص ا ايذلحٝب عٔ ايتؿك٬ٝت ايٓػب١ٓٝ يٓعطٜات ايكٛاعس اؿسٜث١. ٖٚٓا ايتساٚي١ٓٝيت ٜٚٓ
يٛ نإ َػتعًُٛ ايًػ١ ٜكٛغٕٛ اؾٌُ اؿكٝك١ٓٝ "ُٜبسٟ )زٟ بٛجطاْس( غدطٜت٘ قا٬ّ٥: 

َُكٖػط٠ حاضٜذ عًِ ايًػاْٝات َٓص عاّ  بٗصٙ ايططٜك١ يهإ عًِٝٗ إٔ ٜعٝسٚا بكٛض٠ 
١ً نا١ًَ يف ٚقت َتٛانع ايككط ٜبًؼ ّ(يت ؾإشا اغتطاعٛا إٔ ٜٓتٗٛا َٔ مج1950)

ٟٓ ذاٍ إٔ ٜعٓسٚا أْؿػِٗ غعسا٤ اؿغ  .     (67)"ع٬عني عاَّا ؾكطيت ؾإٕ شلِ ع٢ً أ

ٚقس أغبؼ ػاٌٖ ايتؿاعٌ بني ايعٛاٌَ ايث٬ع١ ايػابك١ ع٢ً قٛاعس ايًػ١ يس٣ 
ٌٓ َا ميهٔ إٔ ٜ٪زِّٟ إىل  ضعا١ٜ حؿَٛػهٞ قؿ١ اؿٝاز١ٖٜ أٚ ا٫مٝاظ ايت حػتعًٞ ع٢ً ن

 ٖٕ ٕٖ ٖٓاى إذػاغّا َا بأ َٛاقـ إْتاد ايه٬ّ ٚاغتكباي٘يت ٖٚٓا ٜؿرل )يْٝٛع( إىل أ
ايكٛاعس ايت اقذلذٗا ٚقٖسَٗا حؿَٛػهٞ حكّٛ ؾع٬ّ بإْتاد اؾٌُ عٔ ططٜل حطبٝل 
ٕٖ إْتاد  ٖٛض أ غًػ١ً َتعاقب١ َٔ ايكٛاعسيت ٚيهٔ حؿَٛػهٞ دحصضْا زا٥ُّا َٔ إٔ ْتك

 َٔ ِٖ ٕٖ قٛاعس اؾٌُ َح خ٬ٍ ايكٛاعس ْؿػٗا ايت ٜٓتخ بٗا املتهِِّ اؾٌُ يف أ١ٖٜ يػ١; ٭
ايًػ١ إُْٖا ٖٞ قٛاعس قاٜس٠ بني اإلْتاد ٚا٫غتكباٍيت ٚأْٖٗا قس حؿػِّط إىل ذٓس َا ن٬ّ َٔ 

 . (68)ايعًُٝتنييت ٚيهٓٗا ب٬ ؾّو حٓراظ إىل إذساُٖا زٕٚ ا٭خط٣

ٞٓ يف َععُ٘ ْعاّ  ٞٓيت ٜػع٢ إىل حعٝني اؾٌُ املُه١ٓ ٚايٓرٛ ايترًٜٛ اؾذلان
ٞٓ زٕٚ ْعط إىل ذسٚعٗا يف ايٛاقع. ٚيٝػت ا٭َث١ً ايت ٜأحٞ بٗا  ع٢ً ٚج٘ ْٗا٥
ايًػإْٝٛ أَث١ً يف ايٛاقع إ٫ إشا أخصت َٔ ْكٛم أْتحت إْتاجّا عؿّٜٛا َٔ يسٕ 

ٕٖ ايٓرٛ ايصٟ ٜبرل –ٚؾكّا يسٟ بٛجطاْس  –غرل ايًػاْٝنييت َٚع ٖصا ْط٣  يف  أ
ايذلانٝب غرل ايٛاقع١ٓٝ ٜبسٚ بٓا٤ غطٜبّا َٔ ذٝل ٖٛ عًِيت نُا ْط٣ اغتهؿاف قسق٘ 
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ٕٖ حعساز اؾٌُ املُه١ٓ ٜكبح بعس حٓعِٝ ْٛا٠ ايٓرٛ  َؿه١ً خطرل٠. َٚٔ امل٪نَّس أ
ٌٓ شيو إ٫ َا يسِٜٗ َٔ فُٛع١ قسٚز٠  َؿه١ً أزا١ٓٝ٥يت ٚيٝػت َكسض٠ ايٓاؽ ؾٛم ن

ايٓكٛم املُه١ٓ ايٛقٛع ٚؾُٗٗا يهْٛٗا شات َع٢ٓ  َٔ َطحهعات بٓا٤ اؾٌُ أٚ
 .(69)ٚشات ْؿع يف ؼكٌٝ ا٭ؾٝا٤

٫ٓٛح٘  ٟٓ يف مجٝع ؼ ٞٓ ايتٛيٝس ٕٖ اقتكاض ايُٓٛشد ايًػاْ ْٚهٝـ إىل شيو أٜهّا أ
ٕٖ غعٝ٘  ٞٓ; مبع٢ٓ أ ع٢ً حٓاٍٚ اإلَهاْات ايتحطٜس١ٜٓ جعٌ َٓ٘ منٛشجّا غرل غٝاق

ٞٓ ا٭غاؽ ٖٛ يف آححاٙ ؼسٜس طبٝ ٕٛٓ ْٛع ع١ )امَلًَه١ ايًػ١ٜٓٛ ايبؿط١ٜٓ( ايت ٖٞ َه
ٕٖ ايُٓٛشد  ٌٓ ايًػات اإلْػا١ْٓٝ. ٖٚهصا ؾإ بٝٛيٛجٞ حكسض عٔ َباز٥٘ ا٭غاغ١ٓٝ ن
ٟٓ أنثط إَعاّْا يف قٛضٜت٘ ايؿه١ًٓٝيت ذٝل ٜهع ؾٛم ػطٜس١ٜٓ ايًػ١ عٓس )زٟ  ايتٛيٝس

 َٔ إٔ ٜهٕٛ )ا٫غتعُاٍ ايه٬َٞ غٛغرل( ػطٜس١ٜٓ أع٢ً ٖٞ )امَلًَه١ ايًػ١ٖٜٛ(يت ٚبس٫ّ
ٕٖ ٖصا  أٚ ا٭زا٥ٞ( يف املطحب١ ايثا١ْٝيت ؾإْٖ٘ ٜكبح يف املطحب١ ايثايث١يت ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإ
ايتٛٓج٘ ٫ ٜكذله َٔ َٓطك١ ايتعاٌَ َع اـطابات ا٭زب١ٓٝ إ٫ ع٢ً غبٌٝ ا٫غتعاض٠ 

ٕٖ َٛنٛع ايٓعط١ٜٓ  يف ايكٍٛ –َثٌ جْٛاعإ نٛيًط  -ايت ضاٚزت بعض ّْكاز ا٭زه  بأ
 .(70)ا٭زب١ٓٝ ٖٛ )ايهؿا٠٤ ا٭زب١ٓٝ(

ٞٓ يًػ١يت ٚإٕ  ٚحؿَٛػهٞ بصيو يٝؼ يسٜ٘ َٛقـ َٔ قه١ٓٝ ا٫غتدساّ ايؿعً
ٛٓض َعكٍٛ يًُكسض٠ ايًػ١ٜٓٛ ؾرػبيت ٚشلصا ؾٗٛ  حططم إيٝ٘ ؾ٬ ٜهٕٛ شيو إ٫ يبٓا٤ حك

بٌ  –اٖات ايػابك١ نُا ناْت حؿعٌ ا٫ٓحح –٫ ٜطؾض ا٫غتدساَات ايؿع١ًٓٝ يًػ١ 
 ٟٓ ٜط٣ يف زضاغتٗا غب٬ّٝ إىل ايٛقٍٛ إىل حًو ايكسض٠يت أَا ا٫نتؿا٤ عٓس ا٭زا٤ ايًػٛ
ٟٓ يًػ١  ٞٓيت ٖٚهصا ٫ ٜهٕٛ ايٛقـ ايًػٛ ؾٝتّٛقـ عٓس ذٓس ايػطح أٚ ايٛقـ ايؿهً
إجطا٤ ؾهًّٝايت بٌ ٖٛ قاٚي١ ٫نتؿاف طبٝع١ غٝطط٠ املتهِِّ ع٢ً حًو ايًػ١يت قاٚي١ 

ٟٓيت ٖصا ايُٓٛشد يًٛق ٌٓ أزا٤ يػٛ ٍٛ إىل ٚنع منٛشد يتًو ايهؿا٠٤ ايت حكـ ٚضا٤ ن
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ِٓ فُٛع١ َٔ ايكٛاعس ايت حكـ ا٫غتعُا٫ت أٚ عًُٝات ا٭زا٤يت ٚحػُح يف  ٜه
 .                             (71)ايٛقت ْؿػ٘ بتٛيٝس ا٫غتعُا٫ت املُه١ٓ يف ايًػ١

١ حؿَٛػهٞ يف ا٭ما٤ ايتر١ًٜٓٝٛ ٚبعس إٔ قُٓا بعطض بعض جٛاْب ْعطٜٓ
ٞٓ ايصٟ غعت ٖصٙ ايٓعط١ٜٓ إىل ٚقؿ٘ بططٜك١  ٕٖ املٓطًل ا٭غاغ ايتٛيٝس١ٜٓ حبٝٓٔ يٓا أ
زقٝك١ ٚقه١ُ ٖٛ )اؾ١ًُ(يت ؾاؾ١ًُ ٖٞ ايٛذس٠ ايًػ١ٜٓٛ ايهدل٣ ايت ميهٔ إٔ ٜطاشلا 

ٟٓ يس٣ حؿَٛػهٞ ٚأحباع٘يت َٚٔ امُلػتػَطه يس٣ )ْٝهٌ( أْٖ مل ْػتطع "٘ ايٛقـ ايًػٛ
ٟٓ بطغِ ٖسؾ٘ ايبعٝس املس٣ يتؿػرل )ايٓر١ٜٓٛ ٚاملكبٛي١ٓٝ(  يف َعػهط ايٓرٛ ايتٛيٝس
ا٫حؿام بعس ذٍٛ نطٚض٠ ا٫ؾذلاى يف مٛ ايٓل. ٚنصا ؾكس ْعط ٕ.حؿَٛػهٞ 
ٞٓ خآق١يت ٚاحكا٫ّ مبؿه١ً حطحٝب املؿطزاتيت  ٞٓ شلصا ا٫ػاٙ بؿهٌ ٖاَؿ امل٪غِّؼ اؿكٝك

َتحاٚظّا ذسٚز اؾ١ًُ. ٚيهٓ٘ أٜهّا مل ٜٓاقـ َػأي١ قبٍٛ ٚقـ  يف حًو ايع٬قات
ٖصٙ ايعٛاٖط يف مٛ حاّ. ٚيف اؿكٝك١ ٜطابل بصيو ا٫ػاٙ ايعاّ ملسضغت٘يت ٖٚٛ إذاي١ 
َؿه٬ت حطحٝب املؿطزات إىل فاٍ ا٭غًٛب١ٓٝيت ٖٚٓا ًٜرل مبحاٍ ا٭زا٤ َٓط٠ أخط٣ 

ٌٓ بػٗٛي١ يف فاٍ ايهؿا٠٤يت َٚ ٌٓ َا ٫ دح ١ُٖ جع٤ّا َٔ املؿه٬ت ن ٕٖ َع ٔ امل٪نَّس متاَّا أ
ٜكع يف اجملاٍ ايهبرل ٚا٭نثط ذط١ٜٓ يٮغًٛب١ٓٝيت بٌ َٔ احملكَّل أْٖ٘ قس ٜػؿٌ ٖٓا أْٖ٘ جيب 
ٞٓ )ذط( ْػبّٝايت  ْٛٓات ٚعٝل ايك١ً مّٜٛا ٚحطحٝب أغًٛب إٔ ٜٛجس حؿطٜل بني حطحٝب يًُه

َؿ١ٓٝيت َثٌ ْعاّ ا٭غًٛب١ٓٝيت إ٫ ذني ٜهٕٛ ٫ٚ ٜػتطٝع املط٤ إٔ ٜكسض ٜٚكـ أْع١ُ ٖا
ٟٓ يترًٌٝ َؿكٌ  .(72)"قس ططح ايٓعاّ احملٛض

ِٕ نإ عًُا٤ ايًػ١ قس ؾّهطٚا جسّٜا باغترساث عًِ ُٜعاجل ايكهاٜا  ٚشلصا ؾإ
 ٖٕ ٟٓ احملكٛض يف ْعاّ اؾ١ًُيت ؾإ ٚاملػا٥ٌ ايًػ١ٜٓٛ ايت ؾاقت قسضات اؾٗاظ ايًػٛ

ٌٓ َا ٜتحاٚظ ذسٚز  حؿَٛػهٞ ٚأحباع٘ قس أضاذٛا أْؿػِٗ َٔ ٖصا ايعٓا٤يت ٚأؿكٛا ن
اؾ١ًُ مما قس ٜتػبب شلِ بإؾهاٍ مبحاٍ ا٭غًٛب١ٓٝيت ٚخاق١ إٔ ايترّهِ باؾٗاظ 
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ٌٓ إجٗازّا بهثرل مما  ٟٓ املتكٌ بأب١ٝٓ اؾ١ًُ َٚػاذ١ ايترطى زاخٌ ٖصٙ ا٭ب١ٝٓ أق ايكاعس
 .ٖٞ عًٝ٘ اؿاٍ يٛ قٛضْت بٛذسات حتحاٚظ ذسٚز اؾ١ًُ

ٚايٓل َكطًرّا مل ٜػب عٔ ْعط حؿَٛػهٞ ٚأحباع٘ ايصٜٔ ضمبا حطٓطقٛا إيٝ٘ يف 
بعض زضاغاحِٗيت إ٫ أْٖ٘ )أٟ ايٓل( مل ٜهٔ أغعس ذا٫ّ مما نإ عًٝ٘ يس٣ ايًػاْٝات 
ايب١ٖٜٛٝٓيت ؾكس ْعط ايترًٜٕٛٝٛ إىل ايٓكٛم ٚأْٛاعٗا ع٢ً أْٖٗا مجٌ ندل٣يت ٚأْٖٗا ْتاد 

ُّٓا يف ع١ًُٓٝ حهٜٛٔ املعط٢يت ٚيٝؼ ْتاد ع ١ًُٖٝ ا٫حكاٍ شاحٗا ايت حًعب زٚضّا َٗ
ٌٓ َٔ ايًػاْٝات ايب١ٜٓٛٝٓ  ايٓل ٚحؿّهً٘يت ُٜٚحطٟ )زٟ بٛجطاْس( َكاض١ْ بني ن
ٚايًػاْٝات ايتر١ًٜٓٝٛ َٔ ذٝل ايكٝػ١ املؿا١ُٖٓٝٝ ايت مٖت َٔ خ٬شلا حٓاٍٚ ايٓل 

ٕٖ املكاب١ً ا٭ٚىل َعطٚؾ ٟٓ ٚعًِ ايًػ١ ٚايتعاٌَ َع٘يت ٜٚط٣ أ ١ متاَّا بني عًِ ايًػ١ ايبٓٝٛ
ٞٓ املبّهط ممث٬ّ يف ن٬ املعػهطٜٔيت ؾؿٞ عًِ ايًػ١  ٟٓيت ٚقس نإ عًِ ايًػ١ ايٓك ايتٛيٝس

ٟٓ ُأزخٌ )ايٓل( بٛقؿ٘ ايٛذس٠ ايتاي١ٝ ا٭ع٢ً بطحب١ ؾٛم اؾ١ًُيت ٚيف عًِ  ايًػ١ ايبٓٝٛ
ٞٓ ايتٛيٝ ٟٓ نإ )ايٓل( حتابعّا قهِ ايكوايترًٜٛ  .      (73)ايػبو ١ َٔ مجٌ جٝٓس٠وٝاغس

ٚزعت ٖصٙ اؿاٍ ايت آيت إيٝٗا ْعط١ٜٓ حؿَٛػهٞ يف ايًػ١ نثرلّا َٔ ح٬َٝصٙ 
إىل إٔ ُٜرٔسعٛا حطٜٛطّا ٚحػٝرلّا عًٝٗايت عٝل حػتٛعب جٛاْب ز٫ي١ٝ ٚجٛاْب أخط٣ 

غب١ حساٚي١ٓٝ حكًٌّ َٔ ايتحطٜس١ٜٓ ايعاي١ٝ يًكٛاعس ايت ٚنعٗا حؿَٛػهٞيت ٚحهؿٞ ض
ٟٓيت ٚيٝؼ َٔ غبٌٝ إىل  أعُل يف إٔ حهٕٛ ايسضاغ١ ايًػ١ٜٓٛ أنثط ١َ٤٬َ يًٛاقع ايًػٛ
شيو إ٫ َٔ خ٬ٍ إزخاٍ ايٓكٛم ٚاـطابات يف قًب زضاغاحِٗيت ؾٗٞ ايٛذٝس٠ 
ِٓ َٔ خ٬ي٘ حٛاقٌ ايٓاؽيت ؾايًػ١ أغاغّا حطز يف ؾهٌ  ايت متثٌ ٚاقعّا يػّٜٛا ٜت

ز٠يت ٚحتٛٓغٌ َٔ خ٬ٍ شيو إىل حأز١ٜ ٚظا٥ـ ْكٛم َته١ُٓ يف َٛاقـ ذ١ٓٝ ٚقٓس
حٛاق١ًٓٝ َع١ٓٓٝيت ٖٚٓاى عٛاٌَ أخط٣ حهتٓـ ٖصٙ ايع١ًُٓٝ ايتٛاق١ًٓٝ ٫ حعٗط ايًػ١ إ٫ 

 يف إطاضٖا.
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ٚحطٜٛط ْعط١ٜٓ حؿَٛػهٞ ايًػ١ٜٓٛ َٔ أجٌ اغتٝعاه ايٓكٛم ٚأْٛاعٗا ٫ 
ٟٓ اـآم باؾ١ًُ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ بإناؾ١ بعض ايكٛاعس ايتر١ًٜٓٝٛ ع٢ً ايٓعاّ ايً ػٛ

َٔ أجٌ حهٝٝؿ٘ يتًب١ٝ ٖصٙ املطايب ايت حتحاٚظ ذسٚز اؾ١ًُيت ؾا٭َط ٖٓا كتًـ متاَّا 
ٟٓ حعسٌٜ ٜطْٚ٘  ُٓا اعتازٙ حؿَٛػهٞ ٚأحباع٘ ؾُٝا َه٢يت ؾكس نإ مبكسٚضِٖ إجطا٤ أ ع
َٓاغبّا ع٢ً ايٓعط١ٜٓ ايًػ١ٜٓٛ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اإلناؾات املتعِّك١ ببعض ايكٛاعس 

تر١ًٖٜٝٛ ايت حؿٞ بػطض ايتطٜٛط املتُرٛض ذٍٛ اؾ١ًُ ْٚعاَٗايت ٜٚط٣ )زٟ اي
 ٓٞ ٕٖ ٖصٙ ا٭َٛض قس احهرت َٔ خ٬ٍ قاٚي١ اؾذلاض ٚجٛز مٛ ؼًٜٛ بٛجطاْس( أ
ٕٓ فُٛع١ َٔ ايكٛاعس ايتر١ًٜٓٝٛ اإلناؾ١ٓٝ ميهٔ إٔ  يًٓكٛم ا٭زب١ٓٝيت ٚقاّ اؾساٍ بأ

ٍٛ إىل ايتػًِٝ مبطايب ايٓكٛم ا٭زب١ٓٝ حعاز ع٢ً ايٓرٛ املعتُس يًػ١ يًٛق
ٕٖ ايٓرٛ ايصٟ  ٚٓشلُا: أ ٕٖ ٖٓاى اعذلانني ٚانرني ع٢ً شيويت أ ٚايؿعط١ٜٓيت ٜٚبسٚ أ
ٌٓ ايذلانٝب  ٜٓتػع بٗصٙ ايططٜك١ غٝهٕٛ شا طاق١ حطبٝك١ٓٝ َؿ٪١َٚ حكهٞ بكر١ إْتاد ن

ٟٓ ؾ٤ٞ. ٚايثاْٞ: ٕٖ نؿا٠٤  يٝكبح ايٓرٛ يف ايٓٗا١ٜ عاجعّا متاَّا عٔ إٜهاح أ أ
ايٓكٛم ا٭زب١ٓٝ ٚايؿعط١ٜٓ حٓؿأ َٔ ايتعس٬ٜت ايت حعذلٟ أْع١ُ ايًػات َٔ أجٌ 
ٖصٙ املٓاغب١ اإلبساع١ٓٝ بعٝٓٗايت ؾإٕ خهعت ٖصٙ ايتعس٬ٜت يًكٛاعس ؾكست قسضّا 

 .  (74)ععُّٝا َٔ إع٬َٝتٗا ٚإعاضحٗا ي٬ٖتُاّ

كاضبٛا ايٓكٛم َٚٔ جاْب آخط ؾإْٖ٘ يٝؼ مبكسٚض حؿَٛػهٞ ٚأحباع٘ إٔ ٜ
 ٟٓ ٜٚسضغٖٛا ع٢ً مٛ َا قٓعٛا يف زضاغتِٗ يًح١ًُ ْٚعاَٗا َٔ إقا١َ مٛ ػطٜس
ِٓ ٫ ْٗا٥ٞ َٔ اؾٌُيت ؾًٛ ضاّ حؿَٛػهٞ ٚنع يػاْٝات يًٓل  قازض ع٢ً حٛيٝس ن
ٌٓ ايٓكٛم املُه١ٓ  ٟٓ يتٛيٝس ن ؾ٬ ميهٔ شلصٙ ايًػاْٝات "إٔ حعٌُ ع٢ً ح١٦ٝٗ مٛ ػطٜس

ٌٓ َا يٝؼ ْكّايت ؾُحاٍ ايتٛيٝس أٚغع َٔ إٔ دحاط ب٘يت ّٜٚططز يف ايًػ١يت ٚاغتبعا ز ن
ٕٖ ٚضٚزٙ ٜ٪زِّٟ يف ايعاز٠  ٕٖ َؿّٗٛ َا يٝؼ ْكّا يٝؼ شا خطط; ٭ آحػاع٘ ع٢ً ايسٚاّ. إ
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ِٓ يعًِ يػ١ ايٓليت  إىل عسّ قبٛي٘ أٚ إىل عسّ ايكسض٠ ع٢ً ا٫حكاٍ. أَا ايعٌُ ا٭ٖ
ذٝل ٖٛ عاٌَ ْاحخ عٔ اإلجطا٤ات ؾٗٛ با٭ذط٣ زضاغ١ َؿّٗٛ ايٓك١ٓٝ َٔ 

ٕٖ ايُٓاشد ايت حبسٚ أنثط َٓاغب١  ا٫حكاي١ٓٝ املتدص٠ َٔ أجٌ اغتعُاٍ ايٓل. إ
يًعًُٝات املٓتح١ يف فاٍ اغتدساّ ايٓل جيب إٔ حٓػب إيٝٗا أع٢ً ق١ُٝ بٛقؿٗا 
 حؿػرلات إٜهاذ١ٓٝيت ٫ٚ ٜٓبػٞ يًكٝاغات ايتحطٜس١ٜٓ ايت حتؿٓطع عٓٗا حطانٝب َتعُس٠

إٔ حعٓس ممث١ً يًػ١ اإلْػا١ْٓٝ ذت٢ ذني حهٕٛ عع١ُٝ اؾس٣ٚ يف اإلٜهاح; شيو بأْٖٗا 
ِٓ اغتبعازٖا عٓسَا ْكذله  يف أذػٔ أذٛاشلا قٓعت َٔ أجٌ املػاعس٠ ٚايٛغاط١يت ٜت

ٓٞ  .                        (75)"َٔ منٛشد َكبٍٛ عٔ مناشد ايٓؿاط اإلْػاْ

ا٥كّا أَاّ ايٓعط١ٜٓ ايتر١ًٜٓٝٛ ايتٛيٝس١ٜٓ ٭ٕ حكِٝ ٚإشا ناْت ا٭َٛض ايػابك١ حعٓس ع
ٕٖ شيو ٫ ٜٓؿٞ قٝاّ بعض ا٫ػاٖات  أما٤ يًٓل ع٢ً غطاض أما٥ٗا املتك١ً باؾ١ًُ ؾإ
ٞٓيت  ٟٓ ايترًٜٛ ايٓك١ٓٝ َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٭غؼ ايٓعط١ٜٓ ايت قاّ عًٝٗا ايٓرٛ ايتٛيٝس

ٞٓ ع٢ً  -املانٞ  َٓص غتٝٓات ايكطٕ –ؾكس أَٓس حؿَٛػهٞ ٚأحباع٘  ايبرل ايٓك
اخت٬ف اػاٖاح٘ ٚحؿٓعبٗا بايهثرل َٔ ا٭ؾهاض ايت أغُٗت يف حأغٝؼ مناشد ْك١ٓٝ 
شات ق١ُٝ عاي١ٝ اغتطاعت إٔ حعٝس ايٓعط يف بٓا٤ ايٓكٛم ٚحؿّهًٗا ٚحؿػرلٖايت ذٝل 

خط٣ ؾترت ايٓعط١ٜٓ ايتر١ًٜٓٝٛ ايتٛيٝس١ٜٓ يف بعض َا حٛٓقًت إيٝ٘ َٔ َباز٨يت أبٛابّا أ"
أَاّ يػاْٝات ايٓليت ٜٚتبٖٝٔ شيو ع٢ً غبٌٝ املثاٍ َٔ خ٬ٍ عٛزحٗا إىل َبسأ ايعٌُ 
ٚايطبط ايٓرٜٛني )ْعط١ٜٓ ايعا١ًَٓٝ ٚايطابط١ٓٝ(يت ُٖٚا ٜع٬ُٕ يف َػت٣ٛ اؾ١ًُ 
َٚػت٣ٛ ايٓليت ٚي٦ٔ مل ٜٗتِ أبطظ أع٬ّ ٖصٙ ايٓعط١ٜٓ )حؿَٛػهٞ( بايٓليت ؾكس عٌُ 

ٟٓ ع٢ً ٚيٛد ايٓل َٔ خ٬ٍ املباز٨ ايت نثرل َٔ ايباذثني يف ٖصا  اإلطاض ايٓعط
١ُٓ باإلذاي١ يف  قاَت عًٝٗا حًو ايٓعط١ٜٓ َثٌ ايعٌُ ٚايطبطيت ؾتعٓسزت ايسضاغات املٗت

 . (76)"كتًـ ٚجٖٛٗا
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ٕٖ ا٫ػاٙ ايصٟ غاز خ٬ٍ ايػتٝٓات ٖٛ قاٚي١ إجياز مٛ  نُا أؾاض )ضاٜعض( إىل أ
)برلٜٚـ( ع٢ً إٔ ٜػتؿٝس ٖصا ايٓرٛ َٔ ا٭غؼ  يًٓل ع٢ً ايكٛض٠ ايت زعا إيٝٗا

ٟٓيت ٫ غُٝٓا يف ايٓٛاذٞ ايت حتعًل باؾٌُ  ايٓعط١ٜٓ ايت قاّ عًٝٗا ايٓرٛ ايتٛيٝس
ايكرٝر١ ٚغرل ايكرٝر١يت ٚنصيو اؾٌُ املكبٛي١ ٚغرل املكبٛي١يت ٚشيو َا جعٌ ٖصا 

يف املعاْٞ َٔ  Katz ا٫ػاٙ يف ْعطٙ ٜتأٖعط بٓعط١ٜٓ حؿَٛػهٞ َٔ ْاذ١ٝيت ٚآضا٤ ناحع
ٕٖ ايًػٜٛني ايصٜٔ ضأٚا ا٫غتؿاز٠ َٔ آضا٤ املسضغ١  ْاذ١ٝ أخط٣. ٜٚصٖب )ضاٜعض( إىل أ
ٞٓ يتطبٝل أؾهاض ٖصٙ املسضغ١ ٖٛ  ٕٖ اجملاٍ اؿكٝك ايتر١ًٜٓٝٛ ايتٛيٝس١ٜٓ قس اْتٗٛا إىل أ

ٕٖ(77)ايٓليت ٚيٝؼ اؾٌُ املٓععي١ ا٫ػاٙ  . ٚيف ٖصا اإلطاض ُٜؿرل )زٟ بٛجطاْس( إىل أ
ِٓ بٗا إْؿا٤ ايٓكٛم ٚؾُٗٗا ٌٓ ْاقكّا ذت٢ ٜٛنح ايهٝؿ١ٓٝ ايت ٜت ٞٓ ٜع  .(78)ايترًٜٛ

 ٖٕ عًِ ايًػ١ اؿسٜل قس انطًع يف "ٚيف ايػٝام ْؿػ٘ أٜهّا ٜصٖب )ْٝهٌ( إىل أ
ايبسا١ٜ مبرا٫ٚت َٓت٦س٠ ؾكط يبرل غٝاقات أندل عٔ أٚج٘ اْتعاَٗايت ٜٚػطٟ ٖصا 

ٟٓ أٜهّايت ٚضمبا ٜتّٛقع َٔ ا٭خرل ايصٟ ع٢ً ايب١ٜٓٛٝٓ ايتكٓٝؿ ٞٓ ايتٛيٝس ١ٓٝ ٚايٓرٛ ايترًٜٛ
ٟٓ بٓا٤ مجٌ قرٝر١ مّٜٛا ٚحؿػرلٖا حٛنٝرّا حاَّايت  اغتٗسف إٔ ٜٛنح بٓعاَ٘ ايكاعس
ٕٖ َؿ١َٝٛٗ احملٛضٜٔ: )ايٓر١ٜٓٛ(  ٟٓ ببرٛث ع٬قات غٝاق١ٝ بني اؾٌُ; إش إ اٖتُاّ قٛ

ٌٓ حأنٝس ق٬ذ١ٓٝ َتحاٚظ٠ ذسٚز اؾ١ًُ...يت ٚقس ٚ)املكبٛي١ٓٝ( ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ شلُا  به
ٟٓ يف ايػايب ا٫ْطباع ايعا٥ـ بايهُاٍيت ٚجيب إٔ  أٚجس اشلسف ا٭نٝل يًٓرٛ ايتكًٝس
ٜ٪ٓزٟ ايطُٛح مٛ ايهُاٍ عٓس ٚقـ ايهؿا٠٤ ايًػ١ٜٓٛ ٚؾل )ى.إ.ٖاٜسٚيـ( نطٚض٠ّ 

يت ٚيؿِٗ حتابع َكسّ َٔ إىل حؿػرل نؿا٠٤ املتهِِّ أٜهّا يتٛيٝس ْكٛم َذلابط١ َٔ ج١ٗ
اؾٌُ بٛقؿ٘ ْكّايت أٚ ملعطؾ١ حطانِ َٔ اؾٌُ غرل َذلابطيت بٌ ب٬ َع٢ٓ يف أذٛاٍ 
َايت ٚيف اؿكٝك١ جيب إٔ ٜػتٓتخ َٔ شيو ٚقـ ع٬قات غٝاق١ٓٝ حتحاٚظ ذٓس اؾ١ًُ 

 . (79)"َٔ خ٬ٍ قٛاعس ايٓرٛ
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دحع٢ بٓعط٠  إٔ Competenceٜٚط٣ )زٟ بٛجطاْس( أْٖ٘ ٜٓبػٞ ملؿّٗٛ املكسض٠ 
أنثط احػاَّا بايتها١ًَٓٝ مما جيطٟ عاز٠ يف قٛاعس اؾ١ًُيت ؾعًٝٓا إٔ ْبرل يف ؼسٜس 
ايكسضات ايت ػعٌ ايٓاؽ يف ايعاز٠ َٔ أقراه املكسض٠ ع٢ً إْتاد ايٓكٛم ٚؾُٗٗا 
بٓحاح زا٥ِ )ٚإٕ مل ٜهٔ ؾا٬َّ(يت ٖٚصا ايٓٛع َٔ ْعط١ٜٓ ايٓل غٝهٕٛ شا طابع شٖيٓن 

ٞٓيت ٚقاؿّا َٔ ايٓاذ١ٝ ايع١ًُٓٝ يًتكسٜل ٚايتهصٜبيف َعٓاٙ ا٭  .              (80)غاغ

ٕٖ ٖصٙ ا٭غؼ ايٓعط١ٖٜ ايت اغتكاٖا عًُا٤  ٚبٓا٤ّ ع٢ً َا غبل ميهٓٓا ايكٍٛ بأ
يػ١ ايٓل َٔ ا٭ما٤ ايتٛيٝس١ٜٓ ايتر١ًٜٓٝٛ قس أغُٗت يف حأغٝؼ فاٍ ض٥ٝؼ َٔ 

ٞٓ يف ؼًٌٝ فا٫ت يػاْٝات ايٓل ٚؼًٌٝ اـطاه ُٜ ٟٓ ايترًٜٛ ٢ُٓ بايتكًٝس ايتٛيٝس ػ
اـطاهيت ٜػع٢ ؾٝ٘ ايتٛيٝسٜٕٛ ايصٜٔ ٜؿتػًٕٛ ع٢ً اـطاه إىل إقا١َ مٛ أٚ أما٤ 
ع٢ً غطاض أما٤ اؾ١ًُيت َٚٔ املٓطًكات ْؿػٗا ايت ؼٓسزٖا ايتٛيٝس١ٜٓيت ِٖٚ ٚإٕ 

ٕٖ شيو ٫ ٜعين أِْٖٗ ٜت ؿٓبثٕٛ بٗا بؿهٌ َطًليت اعتُسٚا ع٢ً َباز٨ ايٓرٛ ايتٛيٝس٣ٓ ؾإ
 ٓٞ ٟٓ ايترًٜٛ ؾسضاغ١ ايٓكٛم حكّٛ يف ٖصا ا٫ٓححاٙ ع٢ً ا٭بعاز ايٓعط١ٜٓ يًٓرٛ ايتٛيٝس
ؾكطيت ٚإٕ نإ حؿَٛػهٞ ْؿػ٘ بطا٤ عًُّٝا َٔ ا٫ذتؿاٍ بايٓل بٛقؿ٘ َٛنٛعّا 

 يًسضاغ١ ايًػا١ْٓٝ.

ٝس١ٜٓ إىل ؾٗصٙ ايٓعطٜات ايتٛيٝس١ٜٓ اـآق١ باـطاه حػع٢ َثٌ ا٭ما٤ ايتٛي
ٌٓ ايؿعط١ٜٓ  إْؿا٤ مناشد يًكسض٠ قازض٠ ع٢ً حؿػرل حٛيٝس ا٭ؾهاٍ اـاق١ باـطاهيت ٚيع
ٛٓضّا يف فاٍ زضاغ١ ايٓكٛم َٔ ٖصٙ ايٛج١ٗيت ؾكس  ايتٛيٝس١ٜٓ ٖٞ ايكػِ ا٭نثط حط
ٟٓيت نُا قٓع ايٓرٛ  ٟٓ بؿهٌ جصض ٟٓ ػسٜس ايعطٚض ايتكًٝس اغتطاع ايعطٚض ايتٛيٝس

ٟٓ َع ا٭م ا٤ ايتكًٝس١ٜٓيت ٚبٓا٤ّ ع٢ً شيو ؾكس اغتطاعت ايؿعط١ٜٓ ايتٛيٝس١ٜٓ إٔ ايتٛيٝس
ٟٓ زٕٚ إٔ حطبط ْؿػٗا بايب٬غ١ ايت  حٓعط يف ايكٛاعس اجملٓطز٠ اـآق١ باـطاه ايؿعط

ٌٓ َٔ ايؿعط ٚايٓثط يت ٚايٓحاح ْؿػ٘ يكٝت٘ ا٭عُاٍ ايت ألعت يف ٖصا (81)ٜؿذلى ؾٝٗا ن
 .(82)ايػٝام ذٍٛ ايػطز
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منٛشد ٚذٝس يترًٌٝ اـطاه ٚيػاْٝات ايٓل ايكا١ُ٥ ع٢ً أغؼ  ٚيٝؼ ٖٓاى
ا٭ما٤ ايتٛيٝس١ٜٓ ايتر١ًٜٓٝٛيت بٌ ٖٓايو مناشد َتعٓسز٠ ؽتًـ َٔ ذٝل قُٝتٗا 
ٚأُٖٝتٗايت ْصنط َٓٗا: منٛشد )ؾإ زاٜو(يت ٚمنٛشد )بتٛيف(يت ٚمنٛشد )برلٜٚـ(يت 

ٌٓ أنثط ٖصٙ ا٭عُاٍ ؾٝ ٛعّا ع٢ً ٖصا املػت٣ٛ ٚمنٛشد )بطحٛيت بطخيت(...إخليت ٚيع
ّٓ ٖٞ إلاظات )ؾإ زاٜو(يت ٚيٓػل ٖٓا ع٢ً  ٚع٢ً َػت٣ٛ يػاْٝات ايٓل بؿهٌ عا
غبٌٝ املثاٍ حًو املكاض١ْ ايت أجطاٖا )ضاٜعض( بني منٛشد )ؾإ زاٜو( ٚبني منٛشد 
)بتٛيف(يت ذٝل شٖب إىل أْٖ٘ بُٝٓا نإ اٖتُاّ )بتٛيف( َطّنعّا ع٢ً ايٓٛاذٞ ايٓر١ٜٓٛيت 

ّ قس ػاٚظت شيو إىل ايٓٛاذٞ اإلجطا١ٓٝ٥يت 1972ٖتُاَات )ؾإ زاٜو( عاّ ؾإٕ ا
ٚايت زعت إىل َطاجع١ ْعط١ٜٓ )حؿَٛػهٞ( يف ايكسض٠ َٔ خ٬ٍ عل اؾٛاْب 

 – Macroايػاٜهٛيٛج١ٓٝيت ٚشيو َا جعٌ ؾإ زاٜو ٜػتٓبط َؿّٗٛ ايب١ٝٓ ايه١ًّٝ 

Structure ايتعبرل عٓٗا َٔ خ٬ٍ ايب٢ٓ اي ِٓ  .    (83)كػط٣ يف زاخٌ ايٓلايت ٜت

يكس ضّنع )ؾإ زاٜو( يف زضاغاح٘ ع٢ً "َعٗطٜٔ أغاغٝني َؤ ؼًٝوٌ اـطواهيت    
ٞٓ املٛجٛز بني اؾٌُيت ٚعاُْٝٗا: ايب١ٝٓ ايهدل٣ أٚ  ٚٓشلُا: َطاعا٠ ع٥٬ل ا٫ْػحاّ اـط أ
ٞٓ با٫عتُواز عًو٢ عوٓس٠         َساض اؿسٜل. ٚقس ؾٓكٌ ايكوٍٛ يف آيٝوات ا٫ْػوحاّ اـطو

ٌٓيت ٚاإلطاضيت ٖٚصا املؿٗوّٛ ٜٓتُوٞ    ع٥٬ل; َثٌ املطابك١يت ٚايتساخٌيت ٚع٬ق١ اؾع٤ بايه
إىل فاٍ عًِ ايٓؿؼ املعطيٓفيت ٚأَا َساض اؿسٜليت ؾع٢ٓ ب٘ حهثٝـ ْل طٌٜٛ يف نًُو١  
أٚ يف حطنٝب با٫عتُواز عًو٢ املعطؾو١ ايًػٜٛٓو١يت ٚعًو٢ َعطؾو١ ايعوامليت ٚعًو٢ َعطؾو١          

 .(84)ايػٝام"

ٖٕ نثرلّا َٔ ايعٛاٖط اـآق١ بايًػ١ ايطبٝعٝٓو١ ٖوٞ خوٛآم     ٜٚط٣ )ؾإ زاٜو( أ
ِٖ ٫ ميهٔ ٚقؿٗا بؿهٌ نإف يف أؾهاٍ ايٓرٛ املٛجوٛز٠يت ٚبٓوا٤ّ    خطاب١ٓٝيت ٚأْٖٗا َٔ َع
ٟٓ َؤ         ع٢ً ٖصا ٜهٕٛ َؿطٚع٘ عباض٠ عٔ قاٚيو١ يتحواٚظ َوا ٜعتوٛض ايٓروٛ ايتٛيٝوس
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ح١ًُيت ٜٚصٖب )ؾإ زاٜو( إىل ْٛاقل ْاػ١ ذػب اعتكازٙ عٔ حٛجٝ٘ ايعٓا١ٜ نًّٗا يً
ٟٓ ا٫ٖتُاّ بٗايت ٖٞ ايكوسض٠ ايٓكو١ٓٝيت ؾكوسضحٓا يٝػوت مجًٝٓو١       ١ُٖ قسض٠ ٜٓبػٞ يًػٛ ٕٖ َع أ
ٞٓ يًػ١ ٜػتطٝع اعتُازّا ع٢ً ٖصٙ ايكوسض٠ إْتواد ٚحأٜٚوٌ     ٚيهٓٗا ْك١ٓٝيت ٚاملتهِِّ ا٭ًٖ

ٞٓ أٚ يف ؾهٌ خطاه َذلابطيت ٚيٝؼ يف ؾهٌ فُٛع١ خ طٝٓو١  ًَؿٛظ َا بؿهٌ سلٛي
ٟٓ إٔ ٜؿػِّط نٝوـ ٜػوتطٝع املوتهِِّ إٔ ميِّوع بوني       َٔ اؾٌُ ايٓر١ٜٓٛ. ٖصا ٚع٢ً ايًػٛ
ْكٛم م١ٜٓٛ ٚأخط٣ ٫ٔذ١ٓيت ٚنٝـ ٜتعٓطف أْٛاع ا٥٫ت٬ف بني ْكٛم كتًؿ١ جسّا 

 ع٢ً َػت٣ٛ ايؿهٌيت ٚنٝـ ٜتُّهٔ َٔ إعاز٠ قٝاغتٗا با٫غتعا١ْ بٓكٛم أخط٣.

ِٓ َؿّٗٛ ٜتٓاٚي٘ اي ٌٓ أٖ تٛيٝسٜٕٛ ايصٜٔ ٜعٕٓٛ بترًٌٝ اـطاه ٖٛ َؿّٗٛ ٚيع
. ٚحتٝح ٖصٙ (85)ايكسض٠يت ٖٚٞ حتعٓسز عٓس )ؾإ زاٜو( عػب حعٓسز أْٛاع ايٓكٛم

ٞٓ يًػ١ املع١ٓٓٝ ؾِٗ ٚحأٌٜٚ أٚ حؿػرل عسز ٫ َتٓاٙ َٔ  ٞٓ املثاي ايكسض٠ يًُتهِِّ ا٭ًٖ
ٕٖ ايكسض٠ شات طبٝع١ ْ ٕٖ ايٓكٛم ايٓر١ٜٓٛيت ٚبٓا٤ّ ع٢ً شيو ؾإ ِٖ ؾإ ك١ٓٝيت َٚٔ َع

يػاْٝات اؾ١ًُ ٫ متثٌِّ إ٫ جع٤ّا َٔ يػاْٝات ايٓل حػاِٖ يف حأطرلٖا إىل جاْب 
 ٓٞ ٕٖ املتهِِّ املثاي قازض ع٢ً ايتُٝٝع  –ايصٟ ٜؿذلن٘  –ايتساٚيٝات. ٜٚط٣ ؾإ زاٜو أ

ٞٓ َث٬ّ(يت ٜٚععٚ شيو إىل قسضح٘ ايٓك١ٓٝ ٟٓ )ضٜان ٟٓ ْٚل آخط غرل ؾعط  بني ْل ؾعط
ٟٓ يًٓليت ٚإشا ناْت ايكسض٠ عٓس حؿَٛػهٞ حكّٛ ع٢ً َعطؾ١  يف إطاض مٛ حٛيٝس
 ٖٕ ١َٓ أٚ ؽتل بايذلانٝب بؿهٌ َباؾط ٫ٚ حٗتِ با٭ٚناعيت ؾإ َهُط٠ باؾٌُ بعا

 ١ُٖ ٕٖ َع ُٓٝ٘ ايكسض٠  –ايكسض٠ ايٓك١ٖٝ عٓس )ؾإ زاٜو( أْٛاع; إش ٜط٣ أ إىل جاْب َا ٜػ
ٌٖٓ يتٛيٝس فُٛع١ غرل يت (86)قسض٠ غطز١ٜٓ –ايٓك١ٓٝ  ٞٓ امل٪ ٖٚٞ زاخ١ً يف ايٓرٛ ايٓك

ٓٞ  . (87)قٓسز٠ ايعسز َٔ ايب٢ٓ ايٓك١ٓٝ ايػ١ًُٝ ايكاب١ً يًٛقـ ايًػاْ

ِٞ: )ايك ََ اظ(يت ووسض٠( ٚ)اإللوٚنُا ٜصٖب حؿَٛػهٞ إىل ايتُٝٝع بني َؿٗٛ
ٗا٤ َٔ ٜٚكسِّّ زضاغ١ ايكسض٠ ع٢ً زضاغ١ اإللاظ ايصٟ ٜطج٧ ا٫ٖتُاّ ب٘ بعس ا٫ْت
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ٕٖ ايٓرا٠ ايصٜٔ ٜؿتػًٕٛ بايٓل ميٝٓعٕٚ بني )قسض٠ غطز١ٜٓ( ٚ)إلاظ  زضاغ١ ايكسض٠يت ؾإ
ٟٓ(يت ٚحأحٞ زضاغ١ ايكسض٠ يف املكاّ ا٭ٍٚيت ٚبعس ؼسٜسٖا ميهٔ إٔ ْكّٛ ببًٛض٠  غطز
)اإللاظ( ْعطّٜا. ٜٚٓتكٌ مبؿّٗٛ ايكسض٠ َؿّٗٛ آخط يس٣ )بتٛيف( ٖٛ ايب١ٝٓ ايعُٝك١يت 

ٌٓ ْل بٓ ٞٓيت ٜٚٛاظٟ ؾًه ١ٝ عُٝك١ ْػتطٝع َٔ خ٬شلا حٛيٝس ايٓل بؿهٌ ناٌَ ٚسلٛي
ٖصا املؿّٗٛ َؿَّٗٛا آخط عٓس )ؾإ زاٜو( ٖٛ ايب١ٝٓ ايهدل٣يت ايت ؼٓسز اْػحاّ ايٓليت 
ٕٖ ٖٓاى قٛاعس ؼٌٜٛ حٓكٌ ايٓل َٔ ذايت٘ ايعُٝك١ إىل ذايت٘  َٚٔ املؿذلض أ

 . (88)ايػطر١ٓٝ

يت حكّٛ عًٝٗا يػاْٝات ايٓل املٓطًك١ َٔ ٖصٙ ٖٞ عَُّٛا بعض املباز٨ ا
ٕٖ ايب١ٝٓ ايعُٝك١ حكبح  ُٓٗا أ ٌٓ أٖ ا٭غؼ ايتٛيٝس١ٜٓ ايتر١ًٜٓٝٛيت ٖٚٞ حثرل إؾها٫ت يع
 ِٖ ّٓ يًػ١ ٖٚٛ )ايتٛاقٌ(يت َٚٔ َع مبثاب١ خطاط١ فٓطز٠ )َٛنٛعاح١ٓٝ( حطحبط باملككس ايعا

نُٔ ٖصٙ اـطاط١يت ٚيػٓا ْسضٟ حسَخ ٖصٙ ايًػاْٝات ايٓك١ٓٝ َؿّٗٛ املكاّ ٚايتساٍٚ 
ٟٓ ذٓس ميهٔ اؿسٜل عٔ قسض٠ ْك١ٓٝ حسخٌ ؾٝٗا َثٌ ٖصٙ ايعٓاقط ايت ناْت ُحعٓس  إىل أ

 . (89)عٓس ضا٥س ايتٛيٝس١ٜٓ َٔ املػا٥ٌ املطحبط١ باإللاظ

ٌٓ شيو ٜطجع َٔ ٚج١ٗ ْعط ايباذل إىل ايع٬ق١ اؾسٜس٠ ايت قاضبت بني  يع
ٟٓ املٓتكٌ عاز٠ َكطًح )ايكسض٠( ٚبني عامل ا يٓل املطحبط اضحباطّا قّٜٛا باملٓحع ايًػٛ

 ٓٞ ٟٓ اؾذلان ٞٓ قٓسزيت ٚيصا ؾًٝؼ َٔ ايػٗٛي١ مبهإ قاٚي١ إغباؽ طابع ػطٜس بٛاقع ؾعً
 ٟٓ ع٢ً ٖصا ايٛاقع ايٓابض باؿٝا٠; شلصا ٚجسْا َععِ َكطًرات ايٓرٛ ايتٛيٝس

ٞٓ ايت حسٚض يف ؾًو اؾ١ًُيت قس احػُت بطاب ٞٓ جسٜس َع ايتٛيٝسٜني ايترًٜٛ ع إجطا٥
ايصٜٔ ٜؿتػًٕٛ بًػاْٝات ايٓل ٚؼًٌٝ اـطاه مما خّؿـ َٔ غًٛا٤ ايتحطٜس ايصٖين 
املطحبط بٗايت ٖصا )ايتحطٜس( ايصٟ غع٢ حؿَٛػهٞ إىل حٛطٝٓ٘ يف أغًب ْعطٜاح٘ 

 ايًػ١ٜٓٛ املٓتك١ً بٓرٛ اؾ١ًُ. 
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ٛٓضات ايت ذكًت يًٓعط١ٜٓ اي تٛيٝس١ٜٓ ايتر١ًٜٓٝٛ ع٢ً ٚع٢ً ايطغِ َٔ حًو ايتط
أٜسٟ بعض ايساضغني ايصٜٔ اؾتػًٛا بترًٌٝ ايٓل ٚاـطاهيت إ٫ أْٓٓا لس )ضاٜعض( 

ٛٓضات يف فاٍ ايتؿاعٌ  ِٓ ا٫غتؿاز٠ َٔ حًو ايتط ايصٟ ٖٛ  Interactionٜط٣ أْٖ٘ مل حت
ٝؿ١ٓٝ إْتاد ايب١٦ٝ ا٭غاغ١ٓٝ إلْؿا٤ ايٓكٛميت أٟ أْٖٗا مل حطّنع ع٢ً ايكهاٜا املتعِّك١ به

 . (90)ايٓكٛم ٚاغتكباشلا

ٖصا ٚبعَس إٔ حٓاٚيٓا بعض َعامل ايسضاغات ايٓك١ٓٝ ايت أجطٜت يف أذهإ 
ايًػاْٝات ايب١ٜٓٛٝٓ ٚايًػاْٝات  –َسضغتني َٔ أؾٗط املساضؽ ايًػا١ْٝ اؿسٜث١ 

بايطغِ َٔ  -يف ايكطٕ ايعؿطٜٔيت حبٝٓٔ أُْٗا قس احؿكتا  -ايتٛيٝس١ٜٓ ايتر١ًٜٓٝٛ 
ٍٚٓ ا٭َط عٔ  -خت٬ؾات ا٭غاغ١ٓٝ بُٝٓٗا يف ايؿًػؿ١ ٚاملٓٗخ ا٫ ع٢ً إعطانُٗا أ

اإلغٗاّ يف زضاغ١ ايٓليت ٚنإ شيو َُٓٗا بػبب ٚقٛؾُٗا عٓس ذسٚز مٛ اؾ١ًُيت 
ٚيهٔ غطعإ َا حػٝٓط ا٭َطيت ٚايتؿتت املسضغتإ عٔ ايتعاَُٗا ايكاضّ عسٚز ايسضاغ١ 

ُا٥ُٗا َٔ متٓطز ع٢ً ٖصا ايتكًٝس ايهاغطيت عٝل مل ايؿه١ًٝ ملباْٞ اؾٌُيت ٚبطظ َٔ عً
 .    (91)ٜعس ايٓل أٚ اـطاه يس٣ ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ ايباذثني َٓطك١ قعٛض٠ ؼطّ َكاضبتٗا

ٞٓ ايت ُؾطع بٗا يف ظ٬ٍ ٖاحني املسضغتني  ٕٖ أعُاٍ ايترًٌٝ ايٓك ٚظٗط يٓا أ
ٝٗا اعذلاض. أَا ٚؼت غًطإ قٛاعس اؾ١ًُ يتبسٚ َػتٓس٠ إىل ع٬ث بسٖٝات عً

ٟٓيت ٚحًو ايت حٓتُٞ إىل  ايبس١ٖٝ ا٭ٚىليت ؾَتِكَبًٗا َععِ ايسضاغات شات ايتٛج٘ ايبٓٝٛ
ايكٛاعس ايتٛيٝس١ٜٓ يف ايٛقت ْؿػ٘يت ٖٚصٙ ايبس١ٖٝ ٖٞ بس١ٖٝ ايتُاعٌ بني ايتٓعِٝ 
ٞٓ يًح١ًُ ٚحٓعِٝ ايٓل. ٚقس أعبتت ايسضاغات اؿسٜث١ يعًِ يػ١ ايٓل أْٖ٘  ايًػاْ

ؾإٔ عًِ ايٓل إجياز قٛاْني عابت١ يتهٜٛٔ ايٓكٛم ع٢ً مٛ حًو ايكٛاْني  يٝؼ َٔ
ٞٓ يًح١ًُيت بٌ ٜترٓتِ عًٝ٘   -نُا ٜط٣ زٟ بٛجطاْس  –املعٍُٛ بٗا يف ايتٓعِٝ ايًػاْ

إجياز فُٛع١ اإلجطا٤ات ايٛاجب١ إلْؿا٤ ايٓكٛم يف ب١٦ٝ اجتُاع١ٓٝ حػتٓس يف 
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٘ يٝػت ٖٓايو قٛاْني قًس٠ يتهٜٛٔ ا٭غاؽ إىل ظطٚف املٛقـ. ٜٚعين شيو أْٖ
ايٓكٛميت ٚإُْٖا ٖٓايو عًُٝات حتٓاغب َع إغذلاحٝح١ٓٝ ايتدطٝط ٚايػٝاميت حػاعس 
ٕٖ ١َُٗ ايٓل ٖٞ إٔ خيًل ب١٦ٝ احكاي١ٓٝيت ٚيٝؼ إٔ ٜدلظ  ع٢ً إْؿا٤ ايٓكٛم; شيو أ

تٓس إىل ايهٝؿ١ٓٝ ايت حػتدسّ بٗا ايكٛاعس ايًػ١ٜٓٛ نُا ٖٛ ايؿإٔ يف ايًػٜٛات ايت حػ
ٕٖ عًِ ايٓل ٫ ٜػتٗسف ٚنع قٛاْني فٓطز٠ حٛيس بٗا  زضاغ١ اؾ١ًُيت ٜٚعين شيو أ

 .    (92)ايٓكٛم نُا حٛيس اؾٌُ

ؾٗٞ َعاؾ١ ايٓكٛم بععُٗا  –ٚخيتل بٗا أٜهّا ن٬ ا٫ػاٖني  –ٚأَا ايثا١ْٝ 
ّ( إٔ ٜهؿـ عٔ 1952أْع١ُ اؾذلان١ٓٝ أٚ عٓاقط َٔ أْع١ُ. ؾكس ذاٍٚ )ٖاضٜؼ 

ٕٖ ايٓعاَني ا٫ؾذلانٞ ٚايؿعاٍ قٛ اعس ايتٛظٜع يف ايٓكٛم ٚإٔ ٜتكسّ بسع٣ٛ أ
ٞٓ إلجياز جٗاظ  َتساخ٬ٕ. ٚمٓت ؽكٝل َؿاضٜع اغتط٬ع١ٓٝ بٛذٞ َٔ ايٓرٛ ايترًٜٛ
َٔ ايكٛاعس يتٛيٝس ايٓل أٚ اغتدطاج٘...يت ٖصٙ ايتحاضه ٚمٖٛا عطن١ يعٓس٠ َآخصيت 

ٚٓشلا: أْٖٗا ٫ حهؿـ يٓا عٔ منٛشد  ٞٓيت ٚعاْٝٗا: أْٖٗا ٫ حكًح أ َكبٍٛ يًٓؿاط اإلْػاْ
َٔ ايٓاذ١ٝ ايع١ًُٝ ٭١ٜٓ فُٛع١ نبرل٠ َٔ ايٓكٛم ايت ٜعتٓس بٗايت ٚعايثٗا: أْٖٗا ٫ 
حٓعط ْعط٠ ٚاقع١ٓٝ إىل قهاٜا َثٌ: ايٓكٛم ايؿآش٠يت ٚا٭غًٛه ا٭ؾهٌ أٚ ا٭غٛأيت 

ٓٞ  .       (93)ٚإعاض٠ ا٫ٖتُاّ ٚاإلع١َٓٝ٬يت ٚايتؿاعٌ ا٫حكاي

ٚأَا ايبس١ٖٝ ايثايث١ ايت خيتٓل بٗا ايتٛيٝسٜٕٛ ؾٗٞ بس١ٖٝ ٚجٛز ايكٛاعس ايٓك١ٓٝ 
ايعُٝك١يت ٚايت شلا املها١ْ ْؿػٗا ايت يكٛاعس اؾ١ًُيت ٖٚصا ٜعين إشٕ أْٖٗا أٌٖ يتٛيٝس 
عسز غرل ْٗا٥ٞ َٔ ايٓكٛم اْط٬قّا َٔ عسز ْٗا٥ٞ َٔ ايهٛابط املطبك١ بؿهٌ 

أٌٖ أٜهّا إلعطا٤ َعٝاض ٜػُح بايتُٝٝع بني ْكٛم جٝٓس٠ ايكٝاغ١  اغتس٫يٞ. ٖٚٞ
ْٚكٛم غ١٦ٓٝ ايكٝاغ١يت ٚبني ْكٛم )قاعس١ٜٓ( ْٚكٛم )غرل قاعس١ٜٓ(. ٫ٚ حٛجس 

ٕٖ ٖصا مل ٜعس َسٖؿّا   –قٛاعس ْك١ٓٝ إىل َٜٛٓا ٖصا قازض٠ ع٢ً ٤ٌَ ٖصٜٔ املطًبني. ٚإ
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غًػًتٗا ايًػا١ْٝ )َُٗا نإ  ؾإشا نإ ايٓل ٚذس٠ حٛاق١ًٝ –نُا ٜط٣ غؿاٜؿط 
 –اَتسازٖا( يٝػت غ٣ٛ اإللاظيت ؾإْٖٓا ٫ ْؿِٗ نٝـ يبٓا٥ٗا إٔ ٜهٕٛ قاب٬ّ ي٬ختعاٍ 

إىل عٌُ يهٛابط يػا١ْٓٝ قه١. ٚحعٓس زضاغ١  –غٛا٤ حعًّل ا٭َط بإْتاجٗا أّ بتًكٝٗا 
ٞٓ نُا ٖٛ بسٖٞ جع٤ّا أق٬ّٝ َٔ ايٓكٛق١ٓٝيت ٚيهٔ جيب َ ٔ غرل ؾّو اإللاظ ايًػاْ

ٞٓيت ٚيهٔ املككٛز ٖٛ  قًب ا٭ٚيٜٛٓات: يٝؼ املككٛز اختعاٍ ايٓل إىل إلاظٙ ايًػاْ
غ٪اٍ ٖصا اإللاظ ؾُٝا ٜتعًّل بايعٓاقط ايت حؿٗس ع٢ً )إْؿا٤ ايٓل(يت ٚقس ٜتطًّب 
ٖصا ٖحط َؿّٗٛ )ايكٛاعس ايٓك١ٓٝ( ْؿػ٘. ؾإشا ٚجست َعاٜرل يًٓك١ٓٝيت ؾإْٗا ع٢ً أنثط 

يًكبٍٛيت ٚإٕ َعاٜرل ايكبٍٛ ٖصٙ إُْٖا دحٓسزٖا بؿهٌ ٚاغع غٝام املكاّ حكسٜط َعاٜرل 
 .       (94)يإلضغاٍ ٚايٓتًكٞ

ٕٖ َؿّٗٛ ايٓل / اـطاه قس ظٗط يف عكط  َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَط ؾإْٖ٘ ٜبسٚ يٓا أ
٬ُّٓ بس٫٫ت خآق١يت َُٗا قٌٝ يف ؾأْٗا ؾٗٞ ٫ بٓس  ايب١ٜٓٛٝٓ ٚايتٛيٝس١ٜٓ ايتر١ًٜٓٝٛ ق

ٞٓ يف شيو ايٛقتيت متٝٓ ِٓ بٗا ايترًٌٝ ايًػاْ عٙ عٔ اؾ١ًُ ايت ٖٞ أع٢ً ٚذس٠ ٜٗت
ٚبٗسٟ َٔ حًو اإلضٖاقات ا٭ٚىل ايت قٓسَت يف حًو ايؿذل٠ املبّهط٠ َٔ ْؿأ٠ 
ٛٓضت ْعطٜات ؼًٌٝ اـطاه ٚعًِ يػ١ ايٓل يف ايعكٛز ا٭خرل٠  يػاْٝات ايٓليت حط

ظات ايت ؼّككت يف َهُاض ايًػاْٝات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ َػتؿٝس٠ َٔ مجٝع اإللا
اؿسٜث١ باخت٬ف َساضغٗا ٚاػاٖاحٗا ايب١ٜٓٛٝٓ ٚايتٛيٝس١ٜٓيت ٖٚٞ بصيو حػع٢ إىل َكاضب١ 

ٞٓ زقٝليت ٚميهٓٓا ايصٖاه  إىل  -ٚاؿاٍ ٖصٙ  -ْػٝخ ايٓل / اـطاه َٔ َٓعٛض عًُ
ٕٖ فٌُ َا ؼّكل إىل اٯٕ يف عًِ يػ١ ايٓل ٚؼًٌٝ اـطاه  َسٜٔ بايؿ٤ٞ حأنٝس أ

ايهثرل إىل ايًػاْٝات ايب١ٜٓٛٝٓ ٚايًػاْٝات ايتٛيٝس١ٜٓ ايتر١ًٜٓٝٛيت َعطنني بصيو عٔ نٌ 
َا ميهٔ إٔ ُٜكًٌّ َٔ ايك١ُٝ ايع١ًُٓٝ يٮعُاٍ امله١٦ٝ ايت قسَت يف حًو املطذ١ًيت َٚا 

 عًِ يػ١ ايٓل ٚؼًٌٝ اـطاه يف إطاضُٖا اؾسٜس إ٫ حطٜٛط شلصٜٔ ا٫ػاٖني.
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 ةــخامت

يكس حبٝٓٔ يٓا بعس ٖصا املػح ايتأضخيٞ ايصٟ حٓاٍٚ اإلضٖاقات ا٭ٚىل ٚبساٜات 
ايٓؿأ٠ يعًِ يػ١ ايٓل إىل َٓتكـ غتٝٓات ايكطٕ ايعؿطٜٔ إٔ ٖصا ايعًِ مل ٜطحبط يف 
ٕٖ َععِ َ٪ضخٞ ٖصا ايعًِ ايتُػٛا  ْؿأح٘ ا٭ٚىل بتدٓكل َعٝٓٔيت أٚ بًس بعٝٓ٘يت بٌ إ

ٛٓع١ َٚتساخ١ً قسمي١ ٚذسٜث١يت اغتٛعبت ٖصٙ اؿكٍٛ بساٜاح٘ ا٭ٚىل يف ذكٍٛ عً ١ُٓٝ َتٓ
ٛٓضات ْك١ٓٝ يكٝت يف عكطْا اؿسٜل َٔ دحتؿٞ بٗا ٜٚعًٞ  قسضّا ٫ بأؽ ب٘ َٔ حك
ٛٓضات ٖٞ ف٦ٝٗا َتٓاعط٠ َٓععي١ ٫ حطبطٗا أ١ٜ  قسضٖايت ٚايػ١ُ ا٭غاغ١ٓٝ شلصٙ ايتك

ٚٓاز عًِ يػ١ ايٓل يف ايػطه َ ُٓات ٖصا جػٛضيت ٚشلصا ٚجسْا َٔ ض ٔ جعٌ أٚىل َٗ
ايعًِ ٖٞ حككٝٗا ٚمجعٗا نُٔ إطاض ٚاذس ٜػُح بتؿاعٌ بعهٗا َع بعض; مّما ٜعٛز 
ٕٖ بعهٗا ٫ حعاٍ إىل ٚقتٓا ٖصا حًك٢  ّٓيت بٌ إ بايؿا٥س٠ ٚايٓؿع ع٢ً عًِ ايٓل بؿهٌ عا
اٖتُاَّا نبرلّا َٔ قبٌ باذثني ٜكَٕٛٛ بتطٜٛطٖا أٚ ػسٜسٖا ٚؾكّا ملػترسعات ٖصا 

 ًِ َٚػتحٓساح٘. ايع

ٛٓض إٔ حهٕٛ بعض ا٭ذساث اؾع١ٓٝ٥ أٚ اؾٗٛز ايؿطز١ٜٓ  ٚشلصا ٫ ميهٓٓا إٔ ْتك
يطا٥ؿ١ َٔ عًُا٤ ايػطه يف بسا١ٜ غبعٝٓات ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٚضا٤ ٚنع عًِ يػ١ 
ٛٓضات ايٓك١ٓٝ ايت شنطْا َطَطؾّا َٓٗا يف عٓاٜا ايبرل ُحُثٌِّ ايٛنع  ٕٖ ايتك ايٓل; شيو أ

ٍٚٓ شلص َّٓا يس٣ ا٭ ا ايعًِيت ٚقس ضأٜٓا نٝـ نإ ؼًٌٝ ايٓل ٚاـطاه ُُٜثٌِّ حكًٝسّا عا
بعض أع٬ّ ايًػاْٝات ايب١ٜٓٛٝٓ َٓص َطايع ايكطٕ ايعؿطٜٔيت ٚإٕ نإ َٔ ؾهٌ شلصٙ 

عٓسَا اقتهت اؿاج١ ايؿهط١ٜٓ  -ايطا٥ؿ١ املتأخط٠ َٔ عًُا٤ يػ١ ايٓليت ؾٗٛ زعٛحٗا 
ِّٕ ؾطعّا جسٜسّا َٔ ؾطٚع عًِ ايًػ١يت ي٘ إىل اغتك٬ٍ عًِ يػ١ ايٓل  -شيو  يٝه

 َٓاٖح٘ اـآق١ َٚٛنٛعاح٘ ايت ُٜطنِّع عًٝٗا.   
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ٕٖ إؾهاي١ٝ عًِ ايٓل يف حًو املطذ١ً َٔ ْؿأح٘ ا٭ٚىل ٫  ٚحبٝٓٔ يًباذل أ
ؾٗصا ٖسف قس ٜهٕٛ بعٝس  -حهُٔ يف ٚجٛز َهإ ي٘ نُٔ ايعًّٛ اإلْػا١ْٓٝ ؾكط 

ككّا َٔ ايتدككات ايًػ١ٜٓٛ بس٫ّ َٔ نْٛ٘ عاّٜٚا يف ٚيهٔ إٔ ٜهٕٛ ؽ -املٓاٍ 
اؿسٚز ايؿاق١ً بني ايعًّٛ املتحاٚض٠يت ٖٚصا َا ذكٌ ي٘ بايؿعٌ يف املطاذٌ ايت حًت 
َطذ١ً ايٓؿأ٠يت ذٝل َحرٓسز َٛنٛع٘ ٚحبٝٓٔ َٛقع٘ نُٔ باقٞ ؾطٚع عًِ ايًػ١يت ؼت 

٢ُٓ بو)يػاْٝات ايٓل( أٚ )عًِ يػ١ ايٓل( أٚ )مٛ  ايٓل(...يت ٖٚصا ايعًِ ٫ َا ُٜػ
ٜعاٍ إىل ايّٝٛ ٜػتؿطف آؾاقّا جسٜس٠ ٚؼ٫ٛت عسٜس٠ َٔ خ٬ٍ حطٜٛط أزٚاح٘ 

 ايٛقؿ١ٓٝ َٚٓاٖح٘ ايبرث١ٓٝ.
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

ايٛاذٞيت  ـطاه ايٓكسٟ"يت حطمج١: أمحس قسٜلَٔ مٛ ايٓل إىل ؼًٌٝ ا": ؾإ زاٜويت حٕٛ إٜ٘: ٓعط. 1ُٜ
  . 23ّيت م2010يت 77يت ايكاٖط٠يت اشل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاهيت ايعسزف١ً ايٓكس ا٭زبٞ ؾكٍٛ

  . 54يت 21: ؾٕٓٛ ايٓل ٚعًَٛ٘يت مٓعط: ضاغتُٜٝٞ. 2

  .12; ؾهٌ: ب٬غ١ اـطاه ٚعًِ ايٓليت م31يت مؾإ زاٜو: ايٓل ٚايػٝامٓعط: ُٜ. 3

   .12: عًِ ايٓل ْٚعط١ٜ ايذلمج١يت معٛض ٓعط:. 4ُٜ

  .72يت م: ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤ٓعط: زٟ بٛجطاْسُٜ. 5

  .410يت مَٔ مٛ )اؾ١ًُ( إىل مٛ )ايٓل(: ايعطب١ٝ ٓعط: َكًٛحُٜ. 6

  .75يت م1يت دطاه يف ايٓعط١ٜ ايٓر١ٜٛ ايعطب١ٝ: أقٍٛ ؼًٌٝ اـٓعط: ايؿاٚفُٜ. 7

  .233عًِ ايٓليت مٓعط: ؾهٌ: ب٬غ١ اـطاه ُٜٚ. 8

  . 14; عٛض: عًِ ايٓل ْٚعط١ٜ ايذلمج١يت م18يت م: ْػٝخ ايٓلٓعط: ايعْازُٜ. 9

 .25م يت1د ٓعط: ايؿاٚف: أقٍٛ ؼًٌٝ اـطاهيتُٜ .10

   . 54ٓعط: ضاغتٝٞ: ؾٕٓٛ ايٓل ٚعًَٛ٘يت مُٜ. 11

    .414ٓعط: َكًٛح: ايعطب١ٝ َٔ مٛ اؾ١ًُ إىل مٛ ايٓليت مُٜ. 12

  . 421يٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت م. زٟ بٛجطاْس: ا13

  .14ٓعط: عٛض: عًِ ايٓل ْٚعط١ٜ ايذلمج١يت مُٜ. 14

  . 284: زلات ز٫ي١ٝ ٚب١ٝٓ ايٓليت مٓعط: ؾٝٗؿحطُٜ. 15

  .14ؾٝٗؿحط: َسخٌ إىل عًِ يػ١ ايٓليت م يتٓعط: ؾٛيؿحاْخُٜ. 16

  .30يت مٓهط: ايترًٌٝ ايًػٟٛ يًٓلٓعط: بطُٜٜ. 17

  . 168كٞيت م: ايٓكس ايٓٓعط: ؾا٫ْػُٜٞ. 18
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  .267: ايٓكس ا٭زبٞ يف ايكطٕ ايعؿطٜٔيت مٓعط: حازُٜٜٝ٘. 19

  . 83: ايٓل ايطٚا٥ٞ )حكٓٝات َٚٓاٖخ(يت مٓعط: ؾايٝطُٜ. 20

: املكطًرات ; عٓا39ْٞم; املٗرلٟ: ايًػاْٝات ايٛظٝؿ١ٝيت 169. ؾا٫ْػٞ: ايٓكس ايٓكٞيت م21
  .101ا٭زب١ٝ اؿسٜث١يت م

  .22يت م. ؾاٚيط: ايًػاْٝات ٚايطٚا22١ٜ

; ٚاْعط يًُ٪يـ ْؿػ٘: ْعطات يف ايذلاث ايًػٟٛ 40يت 39. املٗرلٟ: ايًػاْٝات ايٛظٝؿ١ٝيت م23
  .231ايعطبٞيت م

   .22ٓعط: باضت: ٖػٗػ١ ايًػ١يت مُٜ. 24

  .18. املطجع ايػابليت م25

  .688يت م: َؿاحٝح اقط٬ذ١ٝ جسٜس٠ٓعط: طْٛٞ بٝٓٝتُٜ. 26

ٚاـطاه ايطٚا٥ٞ ايعطبٞ"يت جاَع١ ايبرطٜٔيت ف١ً ايعًّٛ ٓعط: ٜكطنييت غعٝس: "ايذلابط ايٓكٞ ُٜ. 27
  .182ّيت م2010يت 19/  18اإلْػا١ْٝيت ايعسز 

ٓعط: ٜكطنييت غعٝس: "َٔ ايٓل إىل ايٓل املذلابط: َؿاِٖٝ أؾهاٍ ػًٝات"يت ف١ً عامل ايؿهطيت ُٜ. 28
   .78يت 77ّيت م2003يت 32يت اجملًس2ايهٜٛتيت ايعسز

 .93يت 89ًَٛ٘يت مٓعط: ضاغتٝٞ: ؾٕٓٛ ايٓل ٚعُٜ .29

     .411ٓعط: َكًٛح: ايعطب١ٝ َٔ مٛ اؾ١ًُ إىل مٛ ايٓليت مُٜ. 30

  .247: ع٬قات غٝاق١ٝ بني اؾٌُ يف اإللًٝع١ٜيت م. ْٝه31ٌ

; غًؿإيت َكطؿ٢: "ايًػاْٝات ٚؼًٌٝ 65ٓعط: زٟ بٛجطاْس: ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت مُٜ. 32
يت ايكاٖط٠يت اشل١٦ٝ املكط١ٜ زبٞ ؾكٍٛايٓكس ا٭ اـطاه )أ١ٜ ع٬ق١؟ حػا٫٩ت َٓٗح١ٝ("يت ف١ً

   .    57ّيت م2010يت 77ايعا١َ يًهتاهيت ايعسز

   . 78. زٟ بٛجطاْس: ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت م33
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  . 33م يتٓعط: نًُاٜط ٚآخطٕٚ: أغاغٝات عًِ يػ١ ايٓلُٜ. 34

  .   225م يتغًٛبٝات ايًػا١ْٝ )آؾام جسٜس٠(ٓعط: َكًٛح: يف ايب٬غ١ ايعطب١ٝ ٚا٭ُٜ. 35

    .17ٓعط: ٖآٜ٘ َإ ٚؾٝٗؿحط: َسخٌ إىل عًِ يػ١ ايٓليت مُٜ. 36

    .18ٓعط: املطجع ايػابليت مُٜ. 37

عًِ ايًػ١  :O.Hendrick Wiliam; اْعط: 17يت مطني: ؼًٌٝ اـطاه ايطٚا٥ٞٓعط: ٜكُٜ. 38
يت 407َكًٛح: ايعطب١ٝ َٔ مٛ اؾ١ًُ إىل مٛ ايٓليت م ;9ايػُٝٝا٥ٞ ٚا٭زه املطٟٚيت م

بح: "ؼًٌٝ اـطاه عٓس غاض٠ ; طبحٕٛيت ضا38م 1د ايؿاٚف: أقٍٛ ؼًٌٝ اـطاهيت ;408
ّيت 2010يت 77يت ايكاٖط٠يت اشل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاهيت ايعسزًَٝع"يت ف١ً ايٓكس ا٭زبٞ ؾكٍٛ

  .57م

  .38م 1د . ايؿاٚف: أقٍٛ ؼًٌٝ اـطاهيت39

  .263ٓعط: ؾٝٗؿحط: زلات ز٫ي١ٝ ٚب١ٝٓ ايٓليت مُٜ. 40

  .23ٓعط: عٛض: عًِ ايٓل ْٚعط١ٜ ايذلمج١يت مُٜ. 41

  .23ٓعط: عٛض: عًِ ايٓل ْٚعط١ٜ ايذلمج١يت مُٜ. 42

43.  A. Van Dijk,(Some Aspects of Text Grammar),  P.26.  

  .33ٓعط: ؾإ زاٜو: ايٓل ٚايػٝاميت مُٜ. 44

  .20ٓعط: يكاح: َؿّٗٛ ايٓل يف ايؿهط ايًػٟٛ املعاقطيت مُٜ. 45

     .17ٓعط: ٖآٜ٘ َإ ٚؾٝٗؿحط: َسخٌ إىل عًِ يػ١ ايٓليت مُٜ. 46

   .15ٓعط: عٛض: عًِ ايٓل ْٚعط١ٜ ايذلمج١يت مُٜ. 47

  . 18ٓعط: ٜكطني: ؼًٌٝ اـطاه ايطٚا٥ٞيت مُٜ. 48
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 .283ٓعط: ؾٝٗؿحط: زلات ز٫ي١ٝ ٚب١ٝٓ ايٓليت مُٜ .50
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 385                                             (م1034 مايـو  –هـ 3415 جـب)ر الثالث عشرالعدد 

  .33ٓعط: حٛزٚضٚف: َؿاِٖٝ غطز١ٜيت مُٜ. 51
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  .272ٓعط: حازٜٝ٘: ايٓكس ا٭زبٞ يف ايكطٕ ايعؿطٜٔيت مُٜ. 55
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 .113م
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 .59غًؿإ: ايًػاْٝات ٚؼًٌٝ اـطاهيت م ٓعط:ُٜ. 59
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  .83يت 82ٓعط: املطجع ايػابليت مُٜ. 66

  .127. املطجع ايػابليت م67

  . 44ٓعط: عرلٟ: عًِ يػ١ ايٓل املؿاِٖٝ ٚا٫ػاٖاتيت مُٜ. 68

 .102ٓعط: زٟ بٛجطاْس: ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت مُٜ .69

يت 14يت 55ّا٭زبٞيت ف١ً ع٬َاتيت جس٠يت د ٓعط: قػبيت قٝٞ ايسٜٔ: ايًػاْٝات ٚاـطاهُٜ. 70
  .125ّيت م2005
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  .41ٓعط: عرلٟ: عًِ يػ١ ايٓل املؿاِٖٝ ٚا٫ػاٖاتيت مُٜ. 71

  .  244. ْٝهٌ: ع٬قات غٝاق١ٝ بني اؾٌُ يف اإللًٝع١ٜيت م72

 .15ٓعط: زٟ بٛجطاْس: عًِ يػ١ ايٓل: مٛ آؾام جسٜس٠؟يت مُٜ .73

 .578ه ٚاإلجطا٤يت مٓعط: زٟ بٛجطاْس: ايٓل ٚاـطاُٜ. 74

  .95ٓعط: زٟ بٛجطاْس: ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت مُٜ. 75

 .17. ايعْاز: ْػٝخ ايٓليت م76

   .24ٓعط: عٛض: عًِ ايٓل ْٚعط١ٜ ايذلمج١يت مُٜ .77

   .41. املطجع ايػابليت م78

  .  243ْٝهٌ: ع٬قات غٝاق١ٝ بني اؾٌُ يف اإللًٝع١ٜيت م .79

   .95طاه ٚاإلجطا٤يت مٓعط: زٟ بٛجطاْس: ايٓل ٚاـُٜ. 80

81 ٖٕ . ٖٓاى ؾ١٦ َٔ ايباذثني ُحكًٌّ َٔ ق١ُٝ ايسضاغات ايًػا١ْٓٝ ايت حٓاٚيت ايؿعط١ٜٓيت ٚحط٣ أ
ايؿعط١ٖٜ ايتٛيٝس١ٖٜ قس أخؿكت; إش مل حتحاٚظ حطمج١ بعض املؿاِٖٝ ايكسمي١يت ٚحط٣ أٜهّا إٔ ؼًٌٝ 

ا عٔ إعطا٥ٓا قٛاْني يًػٝطط٠ ع٢ً )ٜانبػٕٛ( بػٝطيت ٚؾٛم ٖصا ٚشاى إشا نإ ايًػإْٝٛ عحعٚ
ٟٓ؟!. اْعط: َ ؿتاح: ايًػ١ اي١َٓٝٛٝيت ؾهٝـ ٜػتطٝعٕٛ إٔ ٜكٓسَٛا قٛاعس يٛقـ اـطاه ايؿعط

 . 13يت مؼًٌٝ اـطاه ايؿعطٟ

  .20م ; يكاح: َؿّٗٛ ايٓل يف ايؿهط ايًػٟٛ املعاقطيت24ؼًٌٝ اـطاه ايطٚا٥ٞيت مٓعط: ٜكطني: ُٜ. 82

    .25ل ْٚعط١ٜ ايذلمج١يت مٓعط: عٛض: عًِ ايُٜٓ. 83

  .38يت  م: ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬ف. َؿتاح84

ٕٖ ايكسض٠ ايًػا١ْٓٝ بعس حؿَٛػهٞ حؿٓعبت عٓس فُٛع١ َٔ ايًػاْٝنييت 85 . ػسض اإلؾاض٠ ٖٓا إىل أ
..إخل. اْعط: يكاح: َؿّٗٛ .ؾٗٓاى ايكسض٠ ايتساٚي١ٓٝيت ٚايكسض٠ اإلٜسٜٛيٛج١ٓٝيت ٚايكسض٠ ايتٛاق١ًٓٝ

    .26ط ايًػٟٛ املعاقطيت مايٓل يف ايؿه
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ِٖ ٚجب يف 86 ٍٍ يًٓليت َٚٔ َع ٕٖ ايػطز١ٜٓ بايٓػب١ يو)نٛت ظؾٝٓٛيس( َؿتّك١ َٔ منٛشد نْٛٞ أٚ عا . إ
ضأٜ٘ ضقس ايهًّٝات ايًػ١ٜٓٛ اـآق١ بايٓل. اْعط: يكاح: َؿّٗٛ ايٓل يف ايؿهط ايًػٟٛ 

  .21املعاقطيت م

  .21يت 20ٟ املعاقطيت مٓعط: يكاح: َؿّٗٛ ايٓل يف ايؿهط ايًػُٜٛ. 87

; عرلٟ: عًِ يػ١ ايٓل املؿاِٖٝ 21ٓعط: يكاح: َؿّٗٛ ايٓل يف ايؿهط ايًػٟٛ املعاقطيت مُٜ. 88
 .156يت 58ٚا٫ػاٖاتيت م

  . 22ٓعط: يكاح: َؿّٗٛ ايٓل يف ايؿهط ايًػٟٛ املعاقطيت مُٜ. 89

  .26ٓعط: عٛض: عًِ ايٓل ْٚعط١ٜ ايذلمج١يت مُٜ. 90

     .١ٝ411 َٔ مٛ اؾ١ًُ إىل مٛ ايٓليت مٓعط: َكًٛح: ايعطبُٜ. 91

    .47ٓعط: عٛض: عًِ ايٓل ْٚعط١ٜ ايذلمج١يت مُٜ. 92

  . 102ٓعط: زٟ بٛجطاْس: ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت مُٜ. 93

 .131يت 130يت مٓعط: غؿاٜؿط: ايٓلُٜ. 94
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 املصادر واملراجع

طنع اإلمنا٤ اؿهاضٟيت يت ذًبيت 1َ. باضتيت ض٫ٕٚ: يص٠ ايٓليت حطمج١: َٓصض عٝاؾٞيت ط1
1992.ّ 

باضتيت ض٫ٕٚ: َٔ ايعٌُ إىل ايٓليت عل نُٔ نتاه: زضاغات يف ايٓل ٚايتٓاق١ٝيت . 2
 ّ.1998يت ذًبيت َطنع اإلمنا٤ اؿهاضٟيت 1حطمج١: قُس خرل ايبكاعٞيت ط

يت ذًبيت َطنع اإلمنا٤ اؿهاضٟيت 1. باضتيت ض٫ٕٚ: ٖػٗػ١ ايًػ١يت حطمج١: َٓصض عٝاؾٞيت ط3
1999.ّ 

يت ايكاٖط٠يت ايؿطن١ املكط١ٜ 1رلٟيت غعٝس ذػٔ: عًِ يػ١ ايٓل املؿاِٖٝ ٚا٫ػاٖاتيت ط. ع4
 ّ.1997يٛلُإيت  –ايعامل١ٝ يًٓؿط 

. بطٜٓهطيت ن٬ٚؽ: ايترًٌٝ ايًػٟٛ يًٓل )َسخٌ إىل املؿاِٖٝ ا٭غاغ١ٝ ٚاملٓاٖخ(يت حطمج١ 5
 ّ.2010يت ايكاٖط٠يت َ٪غػ١ املدتاضيت 2ٚحعًٝل: غعٝس ذػٔ عرلٟيت ط

يت زَؿليت 1حازٜٝ٘يت جإ اٜـ: ايٓكس ا٭زبٞ يف ايكطٕ ايعؿطٜٔيت حطمج١: قاغِ املكسازيت ط. 6
 ّ.1993املعٗس ايعايٞ يًؿٕٓٛ املػطذ١ٝيت 

يت اؾعا٥طيت َٓؿٛضات 1. حٛزٚضٚفيت حعٜؿٝتإ: َؿاِٖٝ غطز١ٜيت حطمج١: عبس ايطمحإ َعٜإيت ط7
  ّ. 2000ا٫خت٬فيت 

يت ايساض ايبٝها٤يت املطنع 1 اْػحاّ اـطاه(يت ط. خطابٞيت قُس: يػاْٝات ايٓل )َسخٌ إىل8
  ّ.   1991ايثكايف ايعطبٞيت 

. زٟ بٛجطاْسيت ضٚبطت: عًِ يػ١ ايٓل: مٛ آؾام جسٜس٠؟يت عل نُٔ نتاه: )عًِ يػ١ 9
يت ايكاٖط٠يت َهتب١ ظٖطا٤ 1ايٓل مٛ آؾام جسٜس٠(يت حطمج١: غعٝس ذػٔ عرلٟيت ط

 ّ.2007ايؿطميت 
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يت ايكاٖط٠يت 1ٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت حطمج١: متاّ ذػإيت ط. زٟ بٛجطاْسيت ضٚبطت: اي10
    ّ.1998عامل ايهتبيت 

يت ايساض ايبٝها٤يت 1. ضاغتٝٞيت ؾطاْػٛا: ؾٕٓٛ ايٓل ٚعًَٛ٘يت حطمج١: إزضٜؼ اـطاهيت ط11
  ّ. 2010زاض حٛبكاٍيت 

 يت ايساض ايبٝها٤يت1. ايعْازيت ا٭ظٖط: ْػٝخ ايٓل )عل يف َا ٜهٕٛ ب٘ املًؿٛظ ْكّا(يت ط12
  ّ. 1993املطنع ايثكايف ايعطبٞيت 

. غؿاٜؿطيت جإ َاضٟ: ايٓليت عل نُٔ نتاه )ايع٬َاح١ٝ( ٚعًِ ايٓليت حطمج١: َٓصض 13
 ّ.2004يت ايساض ايبٝها٤يت املطنع ايثكايف ايعطبٞيت 1عٝاؾٞيت ط

. ايؿاٚفيت قُس: أقٍٛ ؼًٌٝ اـطاه يف ايٓعط١ٜ ايٓر١ٜٛ ايعطب١ٝ: حأغٝؼ مٛ ايٓليت 14
 ّ.2001امل٪غػ١ ايعطب١ٝ يًتٛظٜعيت  يت برلٚتيت1ط

. طبحٕٛيت ضابح: ؼًٌٝ اـطاه عٓس غاض٠ ًَٝع )َٔ إْتاد ايٓل إىل حػٜٛك٘(يت ف١ً ايٓكس 15
ا٭زبٞ ؾكٍٛ )ًَـ ايعسز: ؼًٌٝ اـطاه: ضٖاْات ٚآؾام(يت ايكاٖط٠يت اشل١٦ٝ املكط١ٜ 

 ّ.2010يت 77ايعا١َ يًهتاهيت ايعسز

َٚٝػإ َٛضٜؼ: َؿاحٝح اقط٬ذ١ٝ جسٜوس٠ )َعحوِ   . طْٛٞ بٝٓٝت ٚيٛضاْؼ غطٚغبرلؽ 16
يت بورلٚتيت املٓعُو١ ايعطبٝو١    1َكطًرات ايثكاؾ١ ٚاجملتُع(يت حطمجو١: غوعٝس ايػوامنٞيت ط   

 ّ.2010يًذلمج١يت 

يت 3عطبٞيت ط _. عٓاْٞيت قُس: املكطًرات ا٭زب١ٝ اؿسٜث١: زضاغ١ َٚعحِ إلًٝعٟ 17
  ّ.2003ايكاٖط٠يت ايؿطن١ املكط١ٜ ايعامل١ٝ يًٓؿطيت 

يت َه١ املهط١َيت زاض ايثك١ يًٓؿط 1. عٛضيت ٜٛغـ ْٛض: عًِ ايٓل ْٚعط١ٜ ايذلمج١يت ط18
 ٖو.1410ٚايتٛظٜعيت 
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. غًؿإيت َكطؿ٢: ايًػاْٝات ٚؼًٌٝ اـطاه )أ١ٜ ع٬ق١؟ حػا٫٩ت َٓٗح١ٝ(يت ف١ً 19
ايٓكس ا٭زبٞ ؾكٍٛ )ًَـ ايعسز: ؼًٌٝ اـطاه: ضٖاْات ٚآؾام(يت ايكاٖط٠يت اشل١٦ٝ 

   ّ.    2010يت 77يعا١َ يًهتاهيت ايعسزاملكط١ٜ ا

. ؾا٫ْػٞيت جٝعٌٜ: ايٓكس ايٓكٞيت عل نُٔ نتاه: َسخٌ إىل َٓاٖخ ايٓكس ا٭زبٞيت 20
حطمج١: ضنٛإ ظاظايت ايهٜٛتيت اجملًؼ ايٛطين يًثكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاهيت غًػ١ً عامل 

 ّ.1997(يت 221املعطؾ١يت ايعسز )

يت ايكاٖط٠يت 1ت َٚٓاٖخ(يت حطمج١: ضؾٝس بٓرسٚيت ط. ؾايٝطيت برلْاز: ايٓل ايطٚا٥ٞ )حكٓٝا21
  ّ. 1999اجملًؼ ا٭ع٢ً يًثكاؾ١يت 

. ؾإ زاٜويت حٕٛ إٜ٘: عًِ ايٓل َسخٌ َتساخٌ ا٫ختكاقاتيت حطمج١: غعٝس ذػٔ 22
   ّ.2001يت ايكاٖط٠يت زاض ايكاٖط٠ يًهتاهيت 1عرلٟيت ط

غرل٠ شاح١ٝ أنازمي١ٝ ؾإ زاٜويت حٕٛ إٜ٘: َٔ مٛ ايٓل إىل ؼًٌٝ اـطاه ايٓكسٟ ). 23
َٛجع٠(يت حطمج١: أمحس قسٜل ايٛاذٞيت ف١ً ايٓكس ا٭زبٞ ؾكٍٛ )ًَـ ايعسز: ؼًٌٝ 

 ّ.2010يت 77اـطاه: ضٖاْات ٚآؾام(يت ايكاٖط٠يت اشل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاهيت ايعسز

. ؾإ زاٜويت حٕٛ إٜ٘: ايٓل ب٢ٓ ٚٚظا٥ـ )َسخٌ أٚيٞ إىل عًِ ايٓل(يت عل نُٔ 24
يت ايساض ايبٝها٤يت املطنع 1َاح١ٝ ٚعًِ ايٓل(يت حطمج١: َٓصض عٝاؾٞيت طنتاه: )ايع٬

 ّ.2004ايثكايف ايعطبٞيت 

. ؾإ زاٜويت حٕٛ إٜ٘: ايٓل ٚايػٝام )اغتككا٤ ايبرل يف اـطاه ايس٫يٞ ٚايتساٚيٞ(يت 25
 ّ.2000حطمج١: عبس ايكازض قٓٝينيت املػطهيت أؾطٜكٝا ايؿطميت 

يت اإلغهٓسض١ٜيت َ٪غػ١ ١ٜ1يت حطمج١: أمحس قدل٠يت ط. ؾاٚيطيت ضٚجط: ايًػاْٝات ٚايطٚا26
 ّ.2009ذٛضؽ ايسٚي١ٝ يًٓؿطيت 



  ز. ععَٞ قُس "عٝاٍ غًُإ"
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يت ايهٜٛتيت اجملًؼ ايٛطين يًثكاؾ١ 1. ؾهٌيت ق٬ح: ب٬غ١ اـطاه ٚعًِ ايٓليت ط27
 ّ.1992(يت 164ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاهيت غًػ١ً عامل املعطؾ١ )

مج١: غعٝس عرلٟيت . ؾٛيؿحاْخ ٖاْٝ٘ َإ ٚزٜذل ؾٝٗؿحط: َسخٌ إىل عًِ يػ١ ايٓليت حط28
 ّ.2004يت ايكاٖط٠يت َهتب١ ظٖطا٤ ايؿطميت 1ط

. ؾٝٗؿحطيت زٜذل: زلات ز٫ي١ٝ ٚب١ٝٓ ايٓليت نُٔ نتاه: إغٗاَات أغاغ١ٝ يف ايع٬ق١ 29
يت ايكاٖط٠يت َ٪غػ١ املدتاض 1بني ايٓل ٚايٓرٛ ٚايس٫ي١يت حطمج١: غعٝس ذػٔ عرلٟيت ط

  ّ. 2008يًٓؿط ٚايتٛظٜعيت 
اغٝات عًِ يػ١ ايٓل )َسخٌ إىل ؾطٚن٘ ٚمناشج٘ ٚع٬قاح٘ . نًُاٜط ٚآخطٕٚ: أغ30

  ّ. 2009 يت1ٚططا٥ك٘ َٚباذث٘(يت حطمج١: غعٝس ذػٔ عرلٟيت ايكاٖط٠يت َهتب١ ظٖطا٤ ايؿطميت ط
. يكاحيت عبس ايٓاقط: َؿّٗٛ ايٓل يف ايؿهط ايًػٟٛ املعاقطيت عل نُٔ نتاه: 31

 ّ.1992 هٓاؽيت جاَع١ املٛىل إزلاعٌٝيت)ايًػاْٝات ٚايًػ١ ايعطب١ٝ بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل(يت َ
. املتٛنٌيت أمحس: اـطاه ٚخكا٥ل ايًػ١ ايعطب١ٝ )زضاغ١ يف ايٛظٝؿ١ ٚايب١ٝٓ ٚايُٓط(يت 32

 ّ.2010يت برلٚتيت ايساض ايعطب١ٝ يًعًّٛ ْاؾطٕٚيت 1ط
 .2005ّيت 14يت 55ّقػبيت قٝٞ ايسٜٔ: ايًػاْٝات ٚاـطاه ا٭زبٞيت ف١ً ع٬َاتيت جس٠يت د. 33
يت غعس: ايعطب١ٝ َٔ مٛ )اؾ١ًُ( إىل مٛ )ايٓل(يت عل نُٔ ايهتاه . َكًٛح34

َُعُِّّا َٚ٪يؿّا ٚقّككّا(يت إعساز: ٚزٜع١ ط٘ ايٓحِ  ايتصناضٟ )ا٭غتاش عبس ايػ٬ّ ٖاضٕٚ 
 ٖو.1410يت ايهٜٛتيت جاَع١ ايهٜٛتيت 1ٚعبسٙ بسٟٚيت ط

يت 1جسٜووس٠(يت ط. َكووًٛحيت غووعس: يف ايب٬غوو١ ايعطبٝوو١ ٚا٭غووًٛبٝات ايًػووا١ْٝ )آؾووام   35
 ّ.2003ايهٜٛتيت فًؼ ايٓؿط ايعًُٞيت 

. َكًٛحيت غعس: مٛ أجط١َٝٚ يًٓل ايؿعطٟ )زضاغ١ يف قكٝس٠ جا١ًٖٝ(يت ف١ً ؾكٍٛيت 36
 ّ. 1991اشل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاهيت اجملًس ايعاؾطيت ايعسز ا٭ٍٚيت 
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ايبٝها٤يت املطنع يت ايساض 3. َؿتاحيت قُس: ؼًٌٝ اـطاه ايؿعطٟ )اغذلاحٝح١ٝ ايتٓام(يت ط37
 ّ.1992ايثايف ايعطبٞيت 

يت ايساض ايبٝها٤يت املطنع 1. َؿتاحيت قُس: ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬ف )مٛ َٓٗاج١ٝ سلٛي١ٝ(يت ط38
     ّ.1996ايثكايف ايعطبٞيت 

. املٗرلٟيت عبس ايكازض: ايًػاْٝات ايٛظٝؿ١ٝيت عل نُٔ نتاه: )أِٖ املساضؽ ايًػا١ْٝ(يت 39
 ّ.1986عًّٛ ايذلب١ٝيت يت حْٛؼيت املعٗس ايكَٛٞ ي1ط

يت برلٚتيت زاض ايػطه 1. املٗرلٟيت عبس ايكازض: ْعطات يف ايذلاث ايًػٟٛ ايعطبٞيت ط40
 ّ.1993اإلغ٬َٞيت 

. ْٝهٌيت جطٖاضز: ع٬قات غٝاق١ٝ بني اؾٌُ يف اإللًٝع١ٜيت عل نُٔ نتاه: )عًِ يػ١ 41
ب١ ظٖطا٤ يت ايكاٖط٠يت َهت1ايٓل مٛ آؾام جسٜس٠(يت حطمج١: غعٝس ذػٔ عرلٟيت ط

 ّ.2007ايؿطميت 

. ًٜٚٝاّيت ٖٝٓسضٜو: عًِ ايًػ١ ايػُٝٝا٥ٞ ٚا٭زه املطٟٚيت حطمج١: ْٛظاز ذػٔ أمحس 42
 ّ.2010يت برلٚتيت ايساض ايعطب١ٝ يًُٛغٛعاتيت ٥ٜٛٚ1ٌٝ ٜٛغـ ععٜعيت ط

يت ايساض ايبٝها٤يت 1ايتب٦رل(يت ط –ايػطز  –. ٜكطنييت غعٝس: ؼًٌٝ اـطاه ايطٚا٥ٞ )ايعَٔ 43
 ّ.1989كايف ايعطبٞيت املطنع ايث

. ٜكطنييت غعٝس: ايذلابط ايٓكٞ ٚاـطاه ايطٚا٥ٞ ايعطبٞيت جاَع١ ايبرطٜٔيت ف١ً ايعًّٛ 44
 ّ.2010يت 19/  18اإلْػا١ْٝيت ايعسز 

. ٜكطنييت غعٝس: َٔ ايٓل إىل ايٓل املذلابط: َؿاِٖٝ أؾهاٍ ػًٝاتيت ف١ً عامل ايؿهطيت 45
   ّ.2003يت 32يت اجملًس2ايهٜٛتيت ايعسز

 


